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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 225/18  

 

 

CONSIDERANDO que, o Bairro Parque Santa Márcia, localizado entre os Bairros: Jardim 

Karolyne, Condomínio Parque Sicília e Condomínio Residencial Parque Esplanada, já tem mais 

de vinte anos, e, muitos moradores contam com suas residências estabelecidas, com quase toda a 

infraestrutura necessária ao bairro; 

 

CONSIDERANDO que, a área (bairro) já se tornou passagem para os munícipes, contribuindo 

com o 'ir e vir' da população, não somente dos moradores locais, pois a passagem é de 

conhecimento de motoristas que fazem entrega das mais diversas mercadorias e produtos de 

supermercados, lojas, farmácias etc;  

 

CONSIDERANDO ainda, que os moradores do bairro usufruem de uma passagem (caminho) de 

terra, para acessar o Bairro Jardim Karolyne, facilitando a vida de, aproximadamente 300 

pessoas pelo acesso rápido às escolas, farmácias, supermercados, postos de saúde e outras 

localidades. Porém, em dias de chuvosos, formam-se muita lama, buracos e erosões nesse 

caminho, e a situação fica pior ainda com o descarte de lixos diversos no local; 

 

CONSIDERANDO que, se observa que constantemente cresce mato por entre as lajotas de 

algumas ruas do Parque Santa Márcia, e, embora a Prefeitura envie equipes para a manutenção 

(roçagem e limpeza), o serviço dura pouco e o mato volta a crescer entre as lajotas, guias e 

sarjetas, fazendo com que a cobrança pela manutenção do local seja frequente, gerando 

descontentamento dos moradores quando não são atendidos de imediato; 

 

CONSIDERANDO ainda, que muito contribuiria com os moradores daquele bairro, adjacências 

e a própria Administração Municipal, se, houvessem mais investimentos, como: "aplicação de 

massa asfáltica", pelo menos nas seguintes vias públicas do bairro: Evani de Queiroz dos 

Santos, Maria Lopes Biagin e Leandro Del Moral Arroyo, acabando desta forma com o gasto 

com serviços de roçagem e, inúmeras idas e vindas das equipes que fazem a manutenção. 

 

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) A Administração Municipal tem planejamento para a "aplicação de massa asfáltica" nas ruas 

do Parque Santa Márcia, supramencionadas? 

 

b) Em caso positivo, a Administração Municipal poderia informar um prazo para tais 

execuções deste benefício? 

 

c) Em caso negativo, quais são os planos da Administração para solucionar o problema? 

 

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

 

 TV Votorantim – Canal 3; 



 
 

2 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 Jornais “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim” 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. 

 

Obs.: Seguem anexas fotos do local. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 14 de agosto de 2018. 

 

 
 

MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 

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

