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REQUERIMENTO Nº 329/18 
 

 

CONSIDERANDO que, em nosso município existem muitas belezas naturais, como por exemplo, a 

cachoeira no córrego do Vidal, localizada no Jardim Toledo, atrás do Centro Comunitário; 

 

CONSIDERANDO que, muitos desses lugares estão abandonados; tomados pelo lixo, causando 

desvalorização a um enorme potencial turístico da cidade; 

 

CONSIDERANDO que, se o Poder Público fizesse uma parceria público/privada para recuperação 

do local, com infraestrutura adequada, como por exemplo, observatório, passarela, alas de descanso 

etc., teríamos mais um espaço para apreciação dos turistas e lazer para o povo Votorantinense;  

 

CONSIDERANDO que, este Vereador, junto com outros nobres pares desta Casa de Leis, 

empenhou e se dedicou, para que o nosso município fosse classificado com o Selo de Município de 

Interesse Turístico - MIT, para que haja investimentos nas ações de estímulo ao Turismo, como 

obras de pavimentação e revitalização de áreas etc.;  

 

CONSIDERANDO que, a Assembleia Legislativa aprovou no último dia 6 de novembro, que 

Votorantim e mais 42 cidades, agora fazem parte do MITs (Municípios de Interesse Turístico) no 

Estado. Isso permite que tais cidades sejam tratadas de forma diferenciada pelo governo estadual, 

com direito a mais verbas para investimentos em obras e programas. 

 

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)  O Poder Executivo poderia fazer uma parceria público-privada para recuperar esse espaço de 

grande beleza natural, para a apreciação do povo votorantinense e dos turistas? 

 

b) Agora que nossa cidade tem o Selo de Município de Interesse Turístico (MIT) e poderá receber 

verba do Governo Estadual (para investimento no turismo), poderia destinar parte dessa verba 

para recuperar o local supramencionado (Cachoeira no Córrego do Vidal, localizada no Jardim 

Toledo)? 

 

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

 

 TV Votorantim - Canal 3; 

 Jornais: “Folha de Votorantim” e “Gazeta de Votorantim”; 

 Departamentos Jornalísticos das Rádios: Ipanema, Cacique AM e FM; Band FM; Cantate 

FM; Cruzeiro FM e Nova Tropical FM; 

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

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez.  

 

 

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 22 de novembro de 2018. 

 

 
ALFREDO PISSINATO JUNIOR 

Vereador 


