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REQUERIMENTO Nº 315/18 
 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador esteve visitando uma área da Rua Cândido dos Santos, no bairro 

Parque Morumbi, onde foi possível verificar que ali foi iniciada a construção de uma galeria de águas 

pluviais para canalizar o enorme volume de águas de chuva que se forma no local; 

 

CONSIDERANDO que, os moradores já fizeram inúmeros pedidos para a regularização dessa galeria, 

inclusive, em campanhas eleitorais, sempre candidatos fazem promessas da conclusão da galeria e melhorias 

no local; 

 

CONSIDERANDO que, estamos próximos do período de chuvas; e, os moradores se sentem inseguros e 

temerosos com o grande volume de água que desce pela referida área, principalmente, no local onde foi dado 

início a uma obra (onde está localizado um muro de uma residência), conforme mostra a foto anexa; e, 

 

CONSIDERANDO que, conforme a Lei Municipal nº 2382/2013, no artigo 31, diz que é competência da 

Secretaria de Serviços Públicos: "III - promover a conservação e manutenção de estradas, caminhos, vias 

públicas, pavimentados ou não, bem como, rede de galerias fluviais, rios, córregos e canais, no 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) O Senhor Prefeito tem ciência que na área citada, deram início à construção de uma galeria de águas 

pluviais, mas a mesma não foi concluída?  

 

b) O Senhor Prefeito, poderia informar se há algum projeto para concluir a referida obra? 

 

c) Em caso positivo ao item “b”, para quando está programada a retomada da obra, visto que, o período de 

chuvas se aproxima?  

 

d) Em caso negativo ao item “b”, qual o motivo que impede a realização desse serviço? 

 

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. 
 

Obs.: Seguem fotos anexas. 

 

Salão Nobre “Francisco Munhoz”, em 06 de novembro de 2018. 

 

 

 
JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão” 

Vereador 
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