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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 130/17 

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com o Jornal Folha de Votorantim, pelos seus 40 anos de existência, 

na pessoa de seu proprietário o Jornalista José Antônio Rodrigues Cesar.  

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

No dia 8 de dezembro de 1977, a Folha de Votorantim circulou pela primeira vez com 

edição especial comemorativa ao 14º aniversário de emancipação Político-administrativa de 

Votorantim.  

 

A “Folha” que acabou de completar 40 anos de existência, tem cumprido sua função de 

registrar a história, os feitos, os acontecimentos de Votorantim que todos amamos tanto.  

 

Ela cresceu com a cidade, investiu aqui e desenvolveu-se um pouco por dia, como a 

própria cidade, já experimentando franco desenvolvimento nos idos de 1977, quando a Folha 

começou a circular. Votorantim estava ainda perto de 50 mil habitantes, hoje, possui mais do que 

o dobro. Se a cidade aspirava crescer, a Folha também tinha seus sonhos. 

 

A Folha já empregou cerca de 30 funcionários diretos e indiretos. Alguns profissionais 

aprenderam nela para alcançarem voos mais altos. Graças ao trabalho de tanta gente, atualmente, 

a Folha de Votorantim, circula com 2.800 exemplares, atendendo a assinantes e venda em 

bancas. 

 

A Folha durou tanto, e vai durar muito mais, simplesmente porque foi aceita pelos 

leitores e pela comunidade votorantinense, a qual já se considera inteiramente integrada e com 

raízes profundas, foi aceita porque desde os tempos mais primórdios, soube corresponder às 

expectativas gerais, no tocante aos atributos e à conduta que um jornal sério deve sempre ter, 

dentre eles destacamos: o equilíbrio e serenidade, a devoção total à verdade, o culto à ética, a 

isenção diante das paixões, o respeito aos direitos individuais e coletivos e a defesa intransigente 

da livre expressão. 

 

Falamos em dever cumprido até aqui sim, mas, para um jornal o cumprimento do dever 

nunca acaba, é uma missão a que se haverá de dar continuidade perene. 

 

Os 40 anos são uma etapa, um marco brilhante, quando analisamos as circunstâncias 

vividas ao longo deste período, em meio às seguidas crises econômicas, que afetaram 

praticamente todo o país, no entanto, este marco só amplia a responsabilidade de prosseguir na 

luta, por isso, é necessário que se tenha os olhos voltados para o futuro. A base é a mesma, os 
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ideais não se alteraram em nada, a “Folha” ainda deverá superar os extraordinários desafios que 

uma sociedade que está em constante evolução apresenta. 

 

Diante do exposto, é que prestamos esta singela homenagem à Folha de Votorantim, em 

nome de seu proprietário José Antônio Rodrigues Cesar. 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 19 de dezembro de 2017.  

 

 

 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 
Vereador 


