
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO Nº 301/18  

 

CONSIDERANDO que, é de conhecimento de todos que, nos meses de novembro, dezembro, 

janeiro e fevereiro, devido às chamadas "chuvas de verão", há um aumento na demanda por 

limpeza e roçagem de terrenos públicos e de desobstrução de vias e galerias; 

 

CONSIDERANDO que, diariamente, tanto em nosso gabinete como, através das mídias sociais, 

recebemos vários pedidos de serviços de limpeza e roçagem e que a falta desses serviços acaba 

gerando outras preocupações e transtornos para a comunidade como, por exemplo, aparecimento de 

animais peçonhentos nas residências, e ainda, tornam esses locais, um potencial criadouro do 

mosquito Aedes aegypti; 

 

CONSIDERANDO que, já estão sendo realizados, pela Administração Pública, alguns trabalhos de 

prevenção e limpeza de alguns córregos existentes em nosso Município; e, 

 

CONSIDERANDO que, em nosso município, temos uma empresa que é responsável pela 

roçagem e capinação em praças públicas. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, que se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Existe, por parte da Administração, alguma medida, a fim de realizar uma programação 

específica, por meio das secretarias competentes, para realizar os trabalhos de limpeza, 

roçagem e capinação? 

 

b) Atualmente, existe algum cronograma em execução para a realização dos serviços de limpeza, 

roçagem e capinação? Em caso positivo, solicitamos que nos envie cópia(s)  desse(s) 

cronograma(s) das Secretarias responsáveis por realizar esses serviços, bem como da empresa 

contratada.  

 

c) Qual é a empresa responsável pela capinação e roçagem em nosso município? 

 

d) Atualmente, quantos funcionários são responsáveis por realizar essa tarefa de roçagem e limpeza 

no município? 

 

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

 

 TV Votorantim; 

 Jornais “Folha de Votorantim”, Ipanema; “Gazeta de Votorantim” e “Cruzeiro do Sul”; 

 Rádios: Band FM; Ipanema; 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. 

 

Salão Nobre “Francisco Munhoz”, em 23 de outubro de 2018. 

 

 
LUCIANO DA SILVA 

Vereador 

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

