
 
 

1 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO Nº 037/19 

 

 

CONSIDERANDO que, os moradores dos bairros: Dos Morros, Moranguinho, Carafá e 

Capoavinha, constantemente, pedem melhorias em suas estradas vicinais; 

 

CONSIDERANDO que, temos vários pedidos de melhorias para os referidos bairros, mas, 

infelizmente, o Poder Público não tem "olhado", para esses locais, com prioridade; e, voltamos a 

dizer, que os serviços realizados não atendem aos apelos dos moradores, que já estão cansados 

de um trabalho paliativo, e não, uma solução, de fato; 

 

CONSIDERANDO que, os moradores alegam que a Prefeitura Municipal, realiza somente 

serviços paliativos nas referidas vias públicas; e, com o tráfego intenso de veículos, esse trabalho 

não tem uma grande durabilidade, necessitando, constantemente, de manutenção; 

 

CONSIDERANDO que, se avaliarmos que, estamos em período de chuvas, obviamente 

perceberíamos, que a manutenção teria que ser mais constante, para que as vias permanecessem 

em condições de tráfego, tanto pelos veículos, como pelos pedestres. Sabemos que, a 

manutenção só é realizada quando a situação das referidas vias chegam ao extremo, sem 

condições de uso. Inclusive, em alguns bairros essa situação acaba prejudicando os transportes 

escolares, privando as crianças e adolescentes de irem para a escola; 

 

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 poderia informar qual o plano de ação foi traçado para os Bairros: Dos 

Morros, Moranguinho, Carafá e Capoavinha, já que estamos no período de chuva, e 

sabemos que, moradores dos referidos bairros sofrem muito nesta época do ano? 

 

b) O Senhor Prefeito poderia informar se há um planejamento ou estudos para que referidas 

vias públicas (estradas vicinais) possam ser asfaltadas; ou, se existe outra forma de 

conservação das mesmas, para que os moradores não sofram com a péssima conservação das 

vias vicinais? 

 

c) A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Planejamento, poderia informar se já recorreu 

ao governo do estado ou federal, buscando projetos para beneficiar esses bairros, com 

recursos para infraestrutura? 

 

d) Em caso negativo, qual motivo impede o nosso município de buscar recursos através de 

projetos para benfeitorias a esses bairros? 

 

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”; 
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 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. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 1º de março de 2019. 

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão” 

Vereador 

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

