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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 158/18 

 

 

CONSIDERANDO que, a cidade de Votorantim necessita de políticas para fortalecer a 

economia local, pois foi bastante divulgado, inclusive nas últimas eleições, que essa 

Administração estaria trabalhando na "busca de recursos", para poder colocar em prática projetos 

ousados e que tenham um custo elevado de implantação e manutenção; 

 

CONSIDERANDO que, a folha de pagamento da Prefeitura Municipal já deve estar às margens 

de seu limite prudencial, em consequência do inchaço da máquina, e também, da estagnação das 

receitas; 

 

CONSIDERANDO que, em vista disso, não vimos, atualmente, nenhuma ação por parte dos 

setores competentes, que vislumbre possibilidades futuras de aumento na receita do município; e 

que, mesmo as verbas provenientes de outras esferas de governo, não tem sido suficientes para 

avançar em muitas áreas; 

 

CONSIDERANDO que, indicadores econômicos demonstram que a cidade de Votorantim 

depende 63,4% de receitas oriundas de fontes externas, como repasses do governo federal e 

estadual, inclusive, ocupando a posição 12ª na Região Metropolitana, entre as cidades com 

menor percentual de receitas próprias, ocupando a 545ª posição no Estado e 4746ª, no país; 

 

CONSIDERANDO finalmente, que gostaríamos de ter conhecimento de quais ações práticas 

estão sendo desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Planejamento, vislumbrando um 

aumento na receita municipal, promovendo incentivos atrativos para favorecer a vinda de novos 

empreendimentos 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 seguinte: 

 

a) Nesses 17 meses de gestão do atual governo municipal, quais foram as ações desenvolvidas 

pela Administração Municipal para incentivar e favorecer a vinda de novos 

empreendimentos, empresas e indústrias em nosso município, para aquecer a economia local 

e geração de emprego? 

 

b) A Administração tem feito um monitoramento sobre a empregabilidade no município e feito 

um planejamento para aumentar a oferta de empregos em Votorantim? 

 

c) Quais são os planos da Administração Municipal para os próximos meses de governo, para 

melhorar a economia do município? 

 

d) Atualmente, qual o percentual da folha de pagamento de funcionários da Administração 

Municipal? 
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e) Durante os 17 meses do atual governo, qual o valor total de verbas parlamentares 

disponibilizadas na atual gestão? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 5 de junho de 2018. 

 

 

 
FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO  

Vereadora  


