
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO Nº 008/19 

 

 

CONSIDERANDO que, recentemente, é notável a deficiência nos serviços da Secretaria de Serviços 

Públicos quanto à limpeza e capinação de vários pontos da cidade; 

 

CONSIDERANDO que, constantemente, estamos sendo abordados por munícipes que nos questionam 

sobre a limpeza e capinação nos bairros, principalmente, devido ao aumento no número de escorpiões, e 

também, por muitas cidades estarem apresentando casos de dengue o que tem nos preocupado; 

 

CONSIDERANDO que muitas dessas cidades têm tomado ações efetivas no sentido de manter a cidade 

limpa, e também, têm se preparado para prevenir um possível aumento nos casos de dengue, tomando 

medidas como: a contratação de mais agentes para a fiscalização das casas e orientação dos munícipes, e 

também, o aumento da equipe de limpeza e roçagem; 

 

CONSIDERANDO finalmente, que essas reclamações dos munícipes, e também, o início das aulas são 

motivos de preocupação da nossa parte, pois sempre é muito importante a prevenção e medidas de ação 

do poder público para evitar que essas situações sejam agravadas. 

 

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) Quais providências práticas a Administração tem tomado com relação à limpeza e capinação da 

cidade? 

 

b) Quais empresas terceirizadas realizam esse tipo de serviço no município e qual o valor desses 

contratos? 

 

c) Quais medidas práticas a Administração tem tomado com relação à dengue? 

 

d) Os agentes continuam realizando vistoria nas casas e orientando os munícipes? 

 

e) Em 2019 houve algum caso de dengue confirmado no município? 

 

f) As áreas próximas das escolas estão sendo priorizadas já que estamos no período de volta às 

aulas? 

 

g) As escolas municipais estão com a dedetização em dia? (enviar lista com a data das últimas 

dedetizações) 

 

h) Quais são as políticas públicas adotadas pela atual Administração para orientar a população sobre 

o descarte de entulho e lixo de forma irregular? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 05 de fevereiro de 2019. 

 

 

FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO  

Vereadora  


