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“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 085/18  
 

 

CONSIDERANDO que, a Administração Municipal lançou a Operação Cidade Viva, ação 

esta, que envolve os serviços de 6 (seis) Secretarias Municipais, na realização de limpeza e 

manutenção do município; 

 

CONSIDERANDO que, esta positiva iniciativa do Poder Executivo tem caracterizado ótimos 

resultados para o município, e que, a população aguarda, ansiosamente, essa ação em seus 

bairros;  

 

CONSIDERANDO que, em abril de 2017, já apresentamos o Requerimento nº 125/17, 

solicitando ao Poder Executivo que nos enviasse a programação da Operação Cidade Viva para 

que informássemos aos interessados; ocorre que, mais uma vez, este Vereador vem sendo muito 

procurado, por vários moradores dos bairros: Parque Jataí, Jardim Serrano, Parque Santos 

Dumont, Vossoroca, Jardim Clarice, São Lucas, Real Parque, Jardim Europa, Itapeva e 

adjacências, indagando-nos para saber quando a Operação Cidade Viva chegará em seus bairros; 

 

CONSIDERANDO que, constatamos que, várias vias principais desses bairros, como é o caso 

da Avenida Santos Dumont, Avenida Antônio Lopes dos Santos e Rua Francisco Verdugo, entre 

outras, se encontram com mato alto, entulhos, sem calçamento, fato este que, ocasiona aparência 

de abandono nos bairros e, consequentemente, na cidade. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe, o que segue: 

 

a) Qual é a programação da realização da Operação Cidade Viva de 2018, em todo o 

município? 

 

b) Na falta da Operação Cidade Viva na cidade, existe a possibilidade de a secretaria 

competente realizar, em caráter de urgência, a limpeza nessas principais avenidas dos 

bairros supracitados? 

 

c) Em caso negativo, o que impede?  

 

Obs.: Seguem fotos anexas. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 3 de abril de 2018. 

 

 

 
ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

“ITA” 

Vereador 


