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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 076/19  

 

 

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Parlamentar que o caminhão que coleta 

chorume esteve em manutenção por alguns dias, o que impossibilitou sua utilização no aterro 

sanitário municipal; 

 

CONSIDERANDO que sabemos da extrema importância da função coletora do caminhão, 

principalmente no tocante ao meio ambiente, visto que o acúmulo exagerado de chorume pode 

trazer várias complicações, como vazamento, escorrimento, proliferação de doenças, etc; 

 

CONSIDERANDO que a ausência de recolhimento deste líquido poluído, gera o acúmulo do 

reservatório existente para contenção e concentração do mesmo, sendo que sua retirada deve ser 

realizada o quanto antes, para que o mesmo possa ser destinado para tratamento adequado; 

 

CONSIDERANDO que, como o caminhão coletor do chorume esteve em manutenção por 

alguns dias, consequentemente, a retirada do chorume ficou prejudicada, situação esta, que nos 

gera muita preocupação; e, 

 

CONSIDERANDO que, com os fatos apresentados, tanto a conservação do aterro municipal, 

quanto à preservação do meio ambiente, podem estar em risco, o que nos gera bastante 

preocupação e nos motiva apresentar a presente propositura, com as devidas ciências. 

 

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) Por quantos dias, o caminhão que coleta chorume no Aterro Sanitário ficou parado para 

manutenção? 

 

b) No período em que o mesmo esteve parado, como foi realizada a retirada do chorume? 

 

c) Durante esse período foi feita a recirculação do chorume? 

 

d) Em caso positivo ao item “c”, isso não causa danos, como por exemplo, acúmulo de gás nas 

células? 

 

e) Atualmente, como está sendo feito o tratamento de chorume? 

 

f) A retirada é realizada de quanto em quanto tempo? (Solicitamos um relatório dos últimos 03 

(três) meses). 

 

g) Quantos caminhões para coleta de chorume existem em nosso município? 

 

h) Existe algum contrato de locação de caminhão dessa natureza? 
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Que do deliberado se dê ciência ao Promotor de Justiça do Meio Ambiente de Votorantim; 

à CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em Sorocaba, bem como aos 

órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

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

Ipanema; 

 Rádios: Cruzeiro do Sul e Nova Tropical; e, 

 Jornalismo da Band FM; 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 02 de abril de 2019. 

 

 

 

FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO  

Vereadora 


