
 
 Câmara Municipal de Votorantim 

“Capital do Cimento” 
ESTADO DE SÃO PAULO 

, 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO Nº 122/19 

 

 

CONSIDERANDO que este Vereador tem percorrido todos os bairros da cidade de Votorantim 

e identificado as suas necessidades; 

 

CONSIDERANDO que o crescimento da violência e dos furtos tem preocupado a população; e, 

a cada dia, somos procurados por munícipes em nosso gabinete, relatando fatos que têm 

despertado certa preocupação neste Vereador; 

 

CONSIDERANDO que na semana que passou, recebemos em nosso gabinete, moradores da 

Avenida Cláudio Pinto Nascimento, relatando suas preocupações, em relação à segurança 

daquela região; 

 

CONSIDERANDO que o nosso município mantém contrato de monitoramento com a Empresa 

Única, a qual presta serviços na cidade; e, 

 

CONSIDERANDO que se aproxima o início da Festa Junina Beneficente; e, infelizmente, a 

nossa tradicional festa acaba atraindo também pessoas mal-intencionadas. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, que se oficie 

ao Senhor Prefeito Municipal de Votorantim, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Há possibilidade de implantar um sistema de monitoramento na Avenida Cláudio Pinto 

Nascimento? 

 

b) Em caso positivo, em quanto tempo o mesmo poderá estar disponível à população? 

 

c) Caso não seja possível atender a nossa solicitação, qual o motivo? 

 

d) Tendo em vista a realização da Festa Junina Beneficente de Votorantim, no próximo mês de 

junho, o Chefe do Executivo poderia determinar que a GCM – Guarda Civil Municipal 

efetue rondas mais ostensivas nos entornos da Praça de Eventos, e, da mesma forma, 

solicitar que a Polícia Militar reforce o policiamento nesse local, fazendo assim um trabalho 

em conjunto? 

 

Que do deliberado se dê ciência à GCM – Guarda Civil Municipal de Votorantim, bem 

como, à Polícia Militar de Votorantim.  

 

 

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 14 de maio de 2019. 

 

 

 

ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO – “LILO” 

Vereador 


