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Câmara Municipal de Votorantim 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 120/18 

 

 

CONSIDERANDO que, as redes de esgoto dos bairros: Votocel e Vila Amorim são muito 

antigas (foram construídas na época da construção da Fábrica Votocel, em um sistema de rede 

subterrânea que interliga uma casa à outra até desaguar na rua). Atualmente, sabemos que essa 

rede encontra-se deteriorada e insuficiente, e tem causado danos aos imóveis; 

 

CONSIDERANDO que, é de nosso conhecimento que a Empresa Águas de Votorantim, tendo 

em vista o crescimento da população dos bairros Votocel e Vila Amorim e adjacentes, tem 

planos de implantar um novo reservatório de água para atender essa região, pois o reservatório 

de água que atualmente abastece essa região foi projetado para atender somente o Bairro 

Votocel; e, 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador já apresentou, nesta Casa de Leis, o Requerimento nº 

081/17, solicitando à Administração e à Direção da Empresa Águas de Votorantim para que 

informassem, se existe algum estudo ou projeto para construir uma nova rede de esgoto nos 

bairros: Votocel e Vila Amorim; e, se realmente, a empresa Águas de Votorantim tem algum 

projeto de construção de um novo reservatório de água com maior capacidade para abastecer 

os bairros: Vila Votocel e Vila Amorim e locais adjacentes. Em atenção aos nossos 

questionamentos, a Direção da Empresa Águas de Votorantim, informou através de ofício (cópia 

anexa), que já tinha elaborado um projeto conceitual para a implantação de um novo sistema de 

coleta de esgoto dessas localidades, onde deveriam ser implantadas novas redes coletoras e 

estações elevatórias. E, que, para a elaboração do projeto executivo, aguardava a conclusão dos 

devidos registros das áreas de servidões necessárias, que já estavam em andamento, para a 

implantação desse sistema de esgotamento. 

 

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

Senhor Prefeito Municipal e à Direção da Empresa Águas de Votorantim, para que nos 

informem, no que lhes couber, o seguinte: 

 

a) Por qual motivo, a Empresa Água de Votorantim ainda não iniciou as obras da implantação 

de sistema de esgoto, no Bairro Vila Votocel? 

 

b) Referidas obras já estão no cronograma de serviços do setor competente? Qual é a previsão 

para essa Execução? 

 

Que do deliberado se dê ciência aos órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim – Canal 3; 

 Jornais: Ipanema, “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim”, “Diário de 

Sorocaba” e “Cruzeiro do Sul”; 
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 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.: Segue anexa, cópia de documento. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 8 de maio de 2018. 

 

 

 
JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão” 

Vereador   

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

