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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/10 
 
Dispõe sobre a concessão do Título de Mérito Comunitário “Herbert 
de Souza”, ao Senhor Benedito Ferreira dos Santos Filho. 
 
 
A CÂMARA MUNIICPAL DE VOTORANTIM APROVA: 
 

Art. 1º - Fica a Câmara Municipal de Votorantim autorizada a 
conceder o Título de Mérito Comunitário “Herbert de Souza”, ao 
Senhor Benedito Ferreira dos Santos Filho, pelos relevantes serviços 
comunitários prestados ao Município. 

 
Art. 2º - As despesas decorrentes com a aprovação deste Decreto 

Legislativo correrão por conta de verbas próprias consignadas no 
Orçamento. 

 
Art. 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 19 de abril de 2010. 
 
 
 
 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 
Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO SR. BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS FILHO 
 

 
O Senhor Benedito, também conhecido por ‘Ditinho Ferreira’, 

nasceu em 9 de outubro de 1959. Cursou o ensino fundamental e médio 
nas escolas de Votorantim. 

 
Ditinho é casado, tem três filhos e um neto. 
 
Apaixonado pelo judô, se formou na Federação Paulista de Judô 

(FPJ) e também na Confederação Brasileira de Judô (CBJ), alcançando 
a marca de ostentação de faixa preta, que simboliza a maior das 
habilidades do judô. 

 
Fato curioso, é que o Ditinho foi o primeiro judoca faixa preta de 

nossa cidade e também o primeiro professor. 
 
Ditinho também desenvolve trabalho social com crianças carentes 

através do judô, em diferentes pontos de Votorantim. Paralelo a isso, ele 
trabalha em seu comércio na Vila Irineu, onde, aliás, é muito conhecido 
e querido por todos na região do Rio Acima. 

 
Ditinho Ferreira em 2004 se lançou candidato a Vereador pelo 

Partido Social Democrata Cristão – PSDC, e obteve votação expressiva. 
 
Ditinho é um idealista e apaixonado pela cidade e desenvolve um 

trabalho social e ambiental com a reciclagem do óleo vegetal usado, 
visando a conscientização das donas de casa para que não joguem o 
óleo em lugar inadequado. Ele faz a coleta do óleo e envia para o 
Instituto de Educação Sócio Ambiental onde é transformado em sabão 
ecológico.  

 
Por todo o exposto é que concedemos com carinho o Título de 

Mérito Comunitário “Herbert de Souza”, em reconhecimento às suas 
ações para com o Município de Votorantim. 
 
 
 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 
Vereador 


