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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 006/18  

 

 

CONSIDERANDO que, Votorantim tem história no esporte, em especial no futebol, pois 

diversos times, clubes e celebridades passaram e passam por nossa cidade; 

 

CONSIDERANDO que, um dos principais eventos infanto-juvenis, a Copa Brasil de Futebol 

Infantil, reúne diversas comissões, proporcionando um evento esportivo reconhecido 

nacionalmente, e, consequentemente, um momento de lazer e divertimento para os nossos 

munícipes; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente, a nossa preocupação com os gastos públicos, visto que, é nosso 

dever fiscalizar o Poder Executivo, é que REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o 

Plenário, se oficie ao Senhor Prefeito Municipal, para que através da Secretaria Municipal de 

Desporto, nos informe o que segue: 

 

a) Qual foi o custo real da 23ª Edição Copa Brasil de Futebol Infantil realizada em nosso 

município? 

 

b) Quantos árbitros e auxiliares, representantes, maqueiros, porteiros e gandulas prestaram 

serviços nessa competição? Qual foi o custo desses serviços? 

 

c) Quantas Ambulâncias UTI’s da Prefeitura Municipal foram utilizadas para atendimento na 

23ª Copa Brasil de Futebol Infantil?  Qual foi o custo dos serviços prestados com a 

utilização dessas ambulâncias? 

 

d) Qual foi o custo total, com o trabalho de divulgação, incluindo despesas com confecção de 

banners, cartazes, confecção de placas para a entrada da cidade, tabela de jogos, divulgação 

com anúncios em jornais, Emissoras de TV, etc.? 

 

e) Quantos merendeiros e faxineiros prestaram serviços nas escolas e qual a quantidade de 

horas extras pagas a esses profissionais? 

 

f) A equipe de funcionários da SEDESP – Secretaria de Desporto – também trabalhou na 

realização da 23ª Edição Copa Brasil de Futebol Infantil, recebendo horas extras? 

 

g) Qual foi o custo com a contratação das empresas especializadas para a locação de 

arquibancadas, gradis, chapas de aço, sanitários químicos e tendas? 

 

h) Qual foi o custo com a empresa contratada para a prestação de serviço de lavagem de 

uniformes dos atletas? 

 

i) Qual foi o custo com o Grupo de Brigada de Incêndio e Elétrica? 
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j) Qual foi o custo com a aquisição de gêneros alimentícios? 

 

k) Qual foi o custo com material de limpeza usado nas escolas que serviram de alojamento as 

16 equipes – que contavam com 20 atletas e 10 integrantes da Comissão Técnica – que 

somados, davam um total de 480 pessoas? 

 

l) Qual foi o custo total com a Seleção de Votorantim? 

 

m) Quando ocorreu a Vistoria do Corpo de Bombeiros? Houve alguma restrição técnica em 

decorrência da Vistoria? Em caso positivo, qual foi a restrição? Houve tempo hábil para a 

regularização? 

 

n) Tendo em vista que, no interior do "Estádio Municipal Domingos Mitidieri" (Domenico 

Paolo Mitidieri), onde foram realizadas todas as competições, havia muitos ambulantes 

vendendo alimentos, indagamos se, os pontos para a realização das vendas foram alugados? 

 

o) Em caso positivo, para qual finalidade será utilizado este dinheiro? 

 

p) Em caso negativo, por qual razão a secretaria competente não realizou a fiscalização no 

local? 

 

q) Além das vendas realizadas no espaço do evento, na calçada, em ambos os lados, também 

havia vendedores ambulantes, qual o procedimento para a legalização destes vendedores? 

 

r) Os ambulantes que realizaram vendas nesses dias possuem Inscrição Municipal junto à 

Prefeitura de Votorantim? 

 

s)  Houve alguma taxa exclusiva para os dias do evento? Em caso positivo, esse dinheiro será 

revertido para que ação e/ou finalidade? 

 

Obs.: Solicitamos o envio de cópias dos recibos e notas fiscais referentes a todos os itens 

questionados, e também, cópia do Alvará de Licença.  

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 06 de fevereiro de 2018. 

 

 

 
MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 


