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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 241/18 
 

 

CONSIDERANDO que, a Administração Municipal, constantemente, alega uma falta de recursos no 

município. Porém, o que este Vereador vem observando, é a ausência da Prefeitura, no que se diz respeito 

à "PROMOÇÃO" da cidade. É importante ressaltar que, a arrecadação não tem alterações significativas, 

pois o percentual da mesma em 2018 e para 2019 é baixo, crescendo apenas 13 milhões. É triste ver que 

Votorantim está perdendo para cidades de menor potencial! 

 

CONSIDERANDO que, Votorantim é uma das 27 cidades que está inserida na Região Metropolitana de 

Sorocaba. Já conta com 120 mil habitantes; está a 100 km de São Paulo (Capital) e tem grande potencial 

turístico, cultural e industrial; Votorantim é privilegiada em recursos naturais e hídricos, como por 

exemplo, cachoeiras, contando com o maior reservatório (manancial) de água doce da região, que é a 

Represa de ltupararanga; em Votorantim encontra-se um dos maiores shoppings da América Latina, 

Iguatemi Esplanada; e, o maior grupo de condomínios que é o Alphaville está instalado em nosso 

Município; nossa cidade tem 100% de esgoto tratado; contamos com o 40º Batalhão da Polícia Militar; 

com a maior Festa Junina do Estado de São Paulo; o IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica está acima do nível nacional; temos várias faculdades e ETEC’s – Escolas Técnicas instaladas no 

município; Votorantim sedia a mais importante Copa Brasil de Futebol Sub15, onde muitos jogadores 

destaques são convocados para a seleção brasileira. Enfim, são inúmeros pontos a serem explorados e 

expostos, que trariam benefícios e aumentariam a arrecadação da cidade; 

 

CONSIDERANDO que, infelizmente, algumas pessoas até falam que, a cidade ainda pertence ao Grupo 

Votorantim. Essa fala é sinônimo de que algo está errado e que nossa querida Votorantim não está sendo 

valorizada como deveria. Sendo assim, sugerimos que, a Administração Municipal, com seus recursos, 

produza vídeos institucionais, promovendo e mostrando mais, as belezas de nossa cidade; utilize as redes 

sociais para promover, e divulgar essa imagem que muitos não conhecem de Votorantim; e, encontre uma 

forma de fomentar ainda mais o estímulo, para que pessoas de fora da cidade conheçam a história e 

venham visitar nosso município.  

 

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, juntamente com as demais Secretarias Municipais, tem um plano de 

ação para promover o município, a fim de buscar mais arrecadação? 

 

b) Por qual motivo, a Administração Municipal não tem explorado a comunicação, a fim de estimular 

os potenciais em nosso município? 

 

Que do deliberado se dê ciência a todas as Secretarias Municipais, ao Presidente da Região 

Metropolitana de Sorocaba, à CDL Votorantim – Câmara de Dirigentes Lojistas, à ACEV - 

Associação Comercial e Empresarial de Votorantim, à OAB - Ordem Advogados Brasil –  188ª 

Subseção de Votorantim, à FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo; ao CIESP - 

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo; à APEVO - Associação dos Aposentados e 

Pensionistas de Votorantim; ao 40º Batalhão da Polícia Militar; à Diretoria de Ensino de 

Votorantim, à Promotoria; e à Direção do Fórum da Comarca de Votorantim; bem como, aos 

órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim;  
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 Jornais: “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim”, “Cruzeiro do Sul” e “Diário de 

Sorocaba”; 

 Departamentos Jornalísticos das Rádios: Band FM, Cantate FM, Cruzeiro FM e Nova 

Tropical FM, Ipanema FM; Cacique AM; 

 Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

 Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinensesa.blogspot.com.br; e, 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 28 de agosto de 2018. 

 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 

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

