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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO Nº 116/19  
 

 

CONSIDERANDO que, no ano 2017, encaminhamos ao Executivo a Indicação nº 098/17, solicitando a 

realização de melhorias na iluminação da escadaria de interligação entre a Rua Francisco Antônio 

Amorim e a Rodovia SP-79, no bairro Vila Amorim, a qual é bastante utilizada pelos moradores e 

trabalhadores dos bairros Vila Amorim e Votocel e alunos da ETEC; 

 

CONSIDERANDO que, a falta manutenção nos corrimãos e degraus, acaba dificultando a sua utilização pelos 

munícipes dos referidos bairros, para acessar outros pontos da cidade; 

 

CONSIDERANDO que, o sistema de iluminação da escadaria não funciona há mais de nove anos; e, segundo 

os moradores, em campanha eleitoral, o Senhor Prefeito assumiu o compromisso com os moradores, de que no 

primeiro ano de mandato, ele resolveria essa crítica situação, que se arrasta por muitos anos, mas, até o 

momento, nada foi feito no local; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente, que o problema que ora relatamos já é antigo, pois já faz alguns anos que não 

há iluminação nesse ponto relatado. Assim, no período noturno, os munícipes que utilizam o local, são 

obrigados a fazer outro caminho mais longo para chegarem aos seus destinos ou até mesmo gastar com o 

transporte público, que muitas das vezes, eles não têm condições de pagar. 

 

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 se há um projeto de implantação de um novo sistema de iluminação e 

reforma para a escadaria de interligação entre a Rua Francisco Antônio Amorim e a Rodovia SP-79, no 

bairro Vila Amorim? 

 

b) Em caso positivo, quando será executado esse serviço, principalmente, a manutenção do sistema de 

iluminação? 

 

c) Em caso negativo, qual é o motivo para não realizar a manutenção e a reforma da escadaria? 

 

d) O Senhor Prefeito tem planos de executar referidas melhorias, neste primeiro semestre ou no segundo 

semestre deste ano de 2019?  

 

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”; 

 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 7 de maio de 2019. 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão” 

Vereador  

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

