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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 
 
 
REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 080/09 
 
 
REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos 
Anais desta Casa, votos de congratulações com a UNISO - Universidade de 
Sorocaba, pela comemoração dos seus 15 anos de história. 
 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
 
A UNISO é uma universidade comunitária, regional não confessional, de 
qualidade, cuja primeira semente foi a Faculdade de Filosofia Ciências e 
Letras de Sorocaba, criada em 1951. 
 
Atualmente a UNISO conta com 34 cursos de graduação, oferece cursos de 
pós-graduação latos e stricto sensu e cursos de extensão.  
 
Seus dez mil alunos, aproximadamente, vêm de 70 cidades localizadas num 
raio de 100 quilômetros ao redor de Sorocaba, e estão distribuídos em três 
Campus: a Cidade Universitária, inaugurada em 1999; o Trujillo, onde foi 
implantada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em 1954; e o 
Seminário, desde 1994. Existe, também, uma unidade avançada em Tietê, 
implantada em 2003. 
 
Entre 1988 a 1994 desenvolveu-se o projeto de criação da universidade 
(Projeto UNISO). Nesse processo, constituíram-se, em 1992, as Faculdades 
Integradas Dom Aguirre - FIDA, e, em 15 de setembro de 1994, chegou-se à 
criação da UNISO. 
 
Por toda a sua trajetória, por todas as conquistas, por fazer história em nossa 
região e por acolher centenas de alunos de nossa cidade, é que hoje nós 
também estamos prestando esta singela homenagem a UNISO, 
parabenizando a todos que contribuíram com muito trabalho e dedicação para 
que a UNISO se tornasse uma realidade, e, principalmente, numa 
conceituada universidade.  
 
Nós, votorantinenses, também ficamos orgulhosos de termos em nossa região 
uma universidade assim. 
 
Que do deliberado se dê ciência: 
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� Ao Professor Senhor Aldo Vannucchi, Reitor da UNISO; 
� Ao Ilustríssimo Senhor Edson Antonio Digiampietri, Representante 

da Fundação Dom Aguirre (FDA) – Mantenedora; 
� Aos Professores Dr. Jorge Luís Camarano González e Marilda Silva 

Costa, Representantes do Corpo Docente; 
� Ao Senhor Leandro Nunes Silva, Representante do Corpo 

Discente; e, 
� A Senhora Dalva Rosa de Paula Oliveira, Representante do Corpo 

Técnico-Administrativo. 
 
 
 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 14 de setembro de 2009.  
 

 
 
 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS  
Vereador 


