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REQUERIMENTO Nº 094/19  
 

 

CONSIDERANDO que a Locomotiva 58 – (famosa Maria Fumaça – construída em 1891 e que faz parte 

da história de Sorocaba/Votorantim), realizou, na manhã do dia 30 de março (sábado), uma viagem 

experimental, como parte das comemorações dos 54 anos de instalação do município de Votorantim. Na 

ocasião foi anunciado que as viagens técnicas ocorreriam periodicamente a partir de abril e que os 

passeios serão abertos ao público mediante inscrição prévia; 

 

CONSIDERANDO que as viagens recentes foram preparatórias, para a inauguração do trajeto turístico, 

previsto para dezembro deste ano (uma parceria entre as Prefeituras de Sorocaba e Votorantim e o 

Sorocabano Movimento de Preservação Ferroviário). E, que tal ação, faz parte do projeto de implantação 

do Trem Turístico, que promete ligar Sorocaba a Votorantim; e, 

 

CONSIDERANDO que o objetivo do projeto é manter viva a memória ferroviária e preservar o bem 

histórico, mantendo a Locomotiva em perfeitas condições de funcionamento. 

 

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) A Administração tem algum projeto para disponibilizar vagas preferenciais para portadores de 

necessidades especiais para os passeios turísticos na locomotiva?   

 

b) A Administração poderia fazer parcerias com instituições credenciadas do nosso município, para 

fornecerem os passeios turísticos aos munícipes assistidos pelas instituições filantrópicas? 

 

c) O Poder Executivo tem algum plano para fornecer os passeios para alunos da rede municipal de 

ensino, e, durante o trajeto explicar e fornecer materiais, contando a história e a importância da 

Maria Fumaça e da linha férrea de Votorantim? 

 

d) Existe a possibilidade de, nos finais de semana e feriados, ampliar o passeio de Maria Fumaça até a 

cidade de São Roque (em parceria com as Prefeituras envolvidas, Governo do Estado, Vinícolas, 

Hotéis e Restaurantes desta região turística), uma vez que nosso município é um Município de 

Interesse Turístico - MIT reconhecido pelo estado? 

 

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

 

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

 TV Votorantim; 

 Rádios: Ipanema FM, Cantate FM, Nova Tropical FM, Band FM e Cruzeiro 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 16 de abril de 2019. 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador  


