
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO Nº 145/18  
 

 

CONSIDERANDO que, neste ano de 2018, a tradicional Festa Junina Beneficente de Votorantim 

(considerada um dos maiores eventos do gênero, no Estado de São Paulo) acontecerá no período de 6 de 

junho a 1º de julho, na Praça de Eventos “Lecy de Campos”, devendo atrair milhares de pessoas de todas 

as idades; 

 

CONSIDERANDO que, para esse evento são necessárias medidas de segurança, inclusive com serviços 

de ambulância e remoção de pessoas em casos eventuais. Frise-se que, costumeiramente, esse serviço é 

feito com o apoio de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e da Prefeitura 

Municipal); 

 

CONSIDERANDO que, nos dias em que se realiza a Festa Junina de nossa cidade, o movimento de 

pessoas e carros nas ruas do nosso município é maior, aumentando assim, a possibilidade da ocorrência 

de acidentes de trânsito e, eventualmente, o número de pessoas que necessitarão de socorro; e, 

 

CONSIDERANDO que, de forma geral, a necessidade de atendimento à população não diminui em 

razão da Festa Junina de Votorantim. 

 

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) Qual é a frota atual de ambulâncias do SAMU e da Prefeitura Municipal que estão em atividade no 

município?  

 

b) Quantas estão inativas? E, por quais motivos? Quando devem voltar a prestar serviço à população?  

 

c) Qual é o número da média mensal de atendimentos das ambulâncias do SAMU e da Prefeitura 

Municipal em Votorantim? 

 

d) Quantas ambulâncias do SAMU e da Prefeitura Municipal serão disponibilizadas para apoio da Festa 

Junina de Votorantim? 

 

e) Quantas ficarão à disposição da população, fora do recinto da Festa Junina? 

 

f) A Administração Municipal poderia solicitar à empresa responsável pela estrutura da Festa Junina de 

Votorantim, para que disponibilize ambulâncias exclusivas, para eventuais atendimentos dos 

visitantes da festa, liberando as ambulâncias do SAMU e da Prefeitura Municipal, para atendimento 

da população que estará fora do recinto fechado? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 29 de maio de 2018. 

 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

“Ita” 

Vereador 


