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REQUERIMENTO Nº 202/18 
 

 

CONSIDERANDO que este Vereador foi procurado por moradores dos Bairros: Fornazari, Vale do Sol e 

adjacências, os quais reclamaram que as Ruas: Paschoal Jerônimo Fornazari, Isaura Gomes de Almeida, 

Messias Furquim de Camargo, Antônio Albertoni, Luiz Francisco Oliveira, Floriza Jesus de Lara 

Almeida e Luiz Chiozotto e Avenida João Antunes Vieira, importantes vias públicas que interligam os 

bairros citados, estão em péssimo estado de conservação, necessitando, com urgência, que sejam concluídas 

suas pavimentações asfálticas; 

 

CONSIDERANDO que, os moradores alegam que a pavimentação asfáltica e a implantação de iluminação 

pública foi uma promessa de campanha do atual Prefeito, mas infelizmente, até o momento, não vimos 

nenhum sinal de que tal promessa seja cumprida; e, 

 

CONSIDERANDO que, de acordo com o Senhor Prefeito e sua equipe, seria enviado, a essa região, um 

caminhão pipa para molhar o trecho, diariamente (manhã e tarde), até as vias serem asfaltadas. Mas, nem isso 

está sendo cumprindo! A Prefeitura fica até quatro dias ou mais, sem realizar o serviço. Com isso, os 

moradores continuam sofrendo com a poeira que se levanta com a passagem dos veículos, e acaba invadindo 

suas residências, prejudicando a saúde das crianças e idosos.  

 

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) Tendo em vista que, segundo moradores, haveria uma promessa de campanha, por parte do atual Prefeito, 

poderia nos informar se há algum planejamento do atual Governo, para realizar a pavimentação asfáltica 

das Ruas: Paschoal Jerônimo Fornazari, Isaura Gomes de Almeida, Messias Furquim de Camargo, 

Antônio Albertoni, Luiz Francisco Oliveira, Floriza Jesus de Lara Almeida e Luiz Chiozotto e da 
Avenida João Antunes Vieira, na região dos Bairros: Fornazari e Vale do Sol, ainda neste ano? 

 

b) Em caso positivo, poderia nos informar, para qual data está previsto o início das obras? 

 

c) Em caso negativo, qual motivo que está impedindo o Chefe do Executivo cumprir sua promessa de 

campanha, para realizar a pavimentação nas referidas ruas? 

 

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”; 

 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. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 12 de julho de 2018. 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão” 

Vereador 
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