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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 105/18  

 

 

CONSIDERANDO que já ouvimos inúmeras reclamações de munícipes acerca do mau aspecto 

do asfalto, em diversas vias públicas, após a realização de manutenções subterrâneas, sem contar 

dos fragmentos asfálticos que ficam esquecidos nas sarjetas das vias públicas, prejudicando, 

inclusive, o escoamento de águas servidas ou provenientes de chuvas; 

 

CONSIDERANDO que, algumas dessas reclamações que ouvimos indicam que alguns 

problemas no asfalto surgiram após serviços subterrâneos realizados pela Empresa Águas de 

Votorantim nas galerias de água e esgoto;  

 

CONSIDERANDO que, não sabemos ao certo de quem é a responsabilidade pela restauração 

do asfalto quando são executados os serviços subterrâneos por empresas terceirizadas. Mas, de 

qualquer forma, a nosso ver, a Administração deveria fazer uma severa fiscalização e exigir dos 

responsáveis, mais qualidade nesse serviço, entretanto, tem que dar bom exemplo, quando o 

serviço for realizado pela própria Prefeitura; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente, que alguns moradores sentem-se prejudicados com as más 

condições que ficam as vias públicas após os serviços subterrâneos e os buracos que acabam 

surgindo, por conta da má qualidade do serviço de acabamento, pois acabam tendo seus veículos 

danificados. 

 

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

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) A Administração Municipal poderia nos informar de quem é a responsabilidade pela 

restauração da pavimentação asfáltica das vias públicas quando são executados serviços 

subterrâneos? 

 

b) A Administração exige um prazo de garantia pelos serviços realizados, inclusive pela 

restauração da pavimentação asfáltica? 

 

c) Existe uma fiscalização da Prefeitura após a realização desses tipos de serviços quando são 

executados por terceiros? 

 

d) Com relação aos serviços realizados pela Empresa Águas de Votorantim, a Administração 

tem exigido a restauração imediata da pavimentação asfáltica quando se faz necessário 

serviços subterrâneos para reparos no sistema de água ou esgoto?  

 

e) A Administração Municipal poderia nos informar, através da Empresa Concessionária 

Águas de Votorantim, como é feito o planejamento para a restauração da pavimentação 

asfáltica quando precisam quebrar o asfalto para implantação ou manutenção de tubulação 

de água e esgoto? 
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Que do deliberado se dê ciência à Empresa Águas de Votorantim; à AGERV - Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Votorantim; bem como, aos 

órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim – Canal 3; 

 Jornais “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim” e “Cruzeiro do Sul”; 

 Departamentos Jornalísticos das Rádios: Band FM; Cantate FM; Cruzeiro FM e Nova 

Tropical FM; 

 Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

 Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinense.blogspot.com.br; e, 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

Obs.: Seguem fotos anexas.  

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 17 de abril de 2018. 

 

 

 
MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 

http://www.cidadedevotorantim.com.br/

