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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 161/18 

 

 

CONSIDERANDO que, possuímos em nosso município uma das Pistas de Skate consideradas 

entre as melhores do Estado (em termos de projeto), segundo os próprios skatistas de Votorantim 

e região, a qual está localizada na região central da cidade, no Complexo Urbanístico José de 

Oliveira Souza – “Zeca Padeiro”, a Pista de Skate “Claudinei Bento de Oliveira”; 

 

CONSIDERANDO que, há muito tempo, não é feita a manutenção necessária e não é dada a 

atenção merecida ao local, fazendo com que a pista, por condições naturais de uso, apresentasse 

ao longo do tempo, alguns problemas; como por exemplo, piso irregular, o que vem ocasionando 

a "migração" desses skatistas para outras cidades da região que disponibilizam pistas com 

melhores condições de uso. (Os skatistas estão apreensivos, pois muitos já sofreram lesões no 

corpo, devido a acidentes causados por causa das irregularidades no piso); 

 

CONSIDERANDO que, no local, por ser completamente aberto e não ser cercado, há períodos 

onde as capivaras que se criam às margens do Rio Sorocaba passeiam pela referida pista de 

skate, pondo a saúde das pessoas em risco, uma vez que, frequentemente, durante essa época, são 

encontrados carrapatos e fezes dos animais no local; 

  

CONSIDERANDO que, com o início das intervenções da Prefeitura, por intermédio da 

Secretaria de DESPORTO, o local passou a ser mais frequentado, inclusive, por famílias com 

crianças, pois anteriormente não utilizavam o local, pelo estado de abandono que se encontrava; 

e, 

 

CONSIDERANDO que, na extensa área, onde se encontra a referida pista de skate, existe 

também, um miniterminal de ônibus, denominado: Miniterminal Rodoviário “Fernando de Paula 

Ribeiro” onde há uma edificação ociosa, aparentemente, projetada para disponibilizar banheiros 

e um ponto comercial para a população. 

 

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) Há possibilidade de o setor competente realizar um estudo, visando efetuar melhorias no 

piso da pista de skate, bem como, a expansão de outras melhorias na pista, conforme projeto 

que segue anexo?  

 

b) Tendo em vista que, a Prefeitura, através das Secretarias Municipais de DESPORTO e de 

Obras e Urbanismo – SOURB, já vêm realizando algumas intervenções como pintura e 

instalação de obstáculos novos, há possibilidade de, a partir da reforma do piso da Pista de 

Skate, até o final do ano de 2018, serem concluídas as intervenções iniciadas? 

 

c) Há possibilidade de fazer o fechamento da pista de skate, com alambrado ou gradil, 

impedindo o acesso de animais ao local, principalmente das capivaras? 
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d) Existe a possibilidade de a Administração, transformar a área da pista de skate e arredores 

em um "Parque de Esportes", com a construção de uma ou mais quadras para “basquete 

três”, aparelhos de ginástica, atualização da pista de caminhada e da cic1ovia, bem como, 

efetuar outras melhorias, preservando a área ambiental ao lado do Rio Sorocaba? 

 

e) Em caso positivo ao item “d”, existe a intenção de executar o projeto que segue anexo 

(Parque dos Esportes), ainda neste ano de 2018? 

 

f) Em caso negativo, qual seria o motivo de não realizar o projeto proposto? 

 

g) Com relação à edificação existente no referido miniterminal rodoviário, onde era para 

funcionar banheiros e um ponto comercial, existe algum projeto para o local? É possível a 

demolição ou readequação dessa edificação? 

 

 

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

 

 

 
LUCIANO DA SILVA 

Vereador 

 

 

Apoiamento: 

 

 

 

FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO 

Vereadora 


