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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 137/19  

 

 

CONSIDERANDO que chegaram ao nosso gabinete, vários pedidos de munícipes que moram 

na região do bairro Vila Nova Votorantim, mais precisamente, no espaço onde é realizado o 

Projeto Integra Comunidade. Eles solicitaram a manutenção e os reparos necessários no 

referido espaço, tais como: construção da calçada de saibro em toda a rua; limpeza de toda área; 

reparos na pista de caminhada (de saibro e concreto); reformas da quadra esportiva e do corrimão 

de acesso ao espaço supramencionado; manutenção no sistema de canalização de esgoto e de 

águas pluviais; podas de árvores, bem como o plantio de novas mudas de árvores, principalmente 

nos taludes onde descartam entulhos; e, outros serviços; 

 

CONSIDERANDO que a referida área é muito utilizada pelos munícipes para a prática de 

esportes. Assim sendo, a manutenção, os reparos e o plantio de árvores no local é de grande 

importância para a qualidade de vida dos munícipes; e, 

 

CONSIDERANDO que a construção da calçada de saibro na extensão da Rua Waldomiro dos 

Santos até a travessa da Rua Lina Picolloto dos Santos contribuirá para a melhoria no trânsito 

para pedestres e inibirá os descartes de entulhos na referida área. 

 

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) Qual é a previsão para a construção de uma calçada de saibro, na extensão da Rua 

Waldomiro dos Santos até a travessa da Rua Lina Picolloto dos Santos? 

 

b) Qual é a previsão de serviços de limpeza no espaço onde é realizado o Projeto Integra 

Comunidade? 

 

c) Qual é a previsão para a realização de reparos nas pistas de caminhadas existentes no 

referido espaço? 

 

d) Qual é a previsão para a reforma da quadra e do corrimão de acesso ao referido espaço? 

 

e) Qual é a previsão para a correção do sistema de canalização de esgotos e de águas pluviais? 

 

f) Qual é a previsão para realizar serviços de podas das árvores e o plantio de novas mudas no 

referido espaço? 

 

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

 

 TV Votorantim; 

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

Sul”; 

 Rádios: Band FM; Ipanema; Cantate FM; Cruzeiro FM e Nova Tropical FM; 

 Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

http://www.cidadedevotorantim.com.br/
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 Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinense.blogspot.com.br; e, 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

Obs.: Seguem fotos anexas. 

 

 

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 21 de maio de 2019. 

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 


