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“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 001/17 

 

 

 

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

votos de congratulações com os Carteiros da nossa Votorantim. 

 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

A profissão de carteiro já vem dos tempos bíblicos e, no nosso Brasil, o homem de 

uniforme amarelo e azul, cores da nossa bandeira, tem a função indispensável de levar as notícias 

boas e más para todos. São valorosos profissionais que enfrentam a chuva, o sol forte, o frio e o 

cansaço, sem contar com os cães que, quis o destino, tivessem no carteiro sempre na sua mira! 

 

O Dia do Carteiro é celebrado nesta data em homenagem a criação do Correio-Mor da 

Monarquia Portuguesa no Brasil, em 25 de janeiro de 1663. Luiz Gomes da Matta Neto foi o 

nome do primeiro "carteiro" do Brasil. Ele já atuava como Correio-Mor em Portugal, passando 

depois a ser o responsável no Brasil pela troca de correspondências da Corte portuguesa. 

 

Tendo em vista que, os carteiros fazem parte da rotina dos nossos moradores, não se 

pode deixar de homenageá-los, pois, no tempo da internet, dos e-mails, dos sms’s, das 

mensagens de whatsapp, Messenger, etc., mesmo assim, esses valorosos trabalhadores, 

continuam trazendo e levando notícias; são eles que entregam nossas cartas e nossas 

encomendas, sem a frieza de uma mensagem eletrônica. 

 

Abaixo, o poema transformado em música pelo inesquecível Luiz Gonzaga: 

 

A CANÇÃO DO CARTEIRO 

 

Intérprete: Luiz Gonzaga 

 

Eu sou um pobre carteiro, 

Mas gosto da profissão, 

Pois trabalho o dia inteiro 

Assobiando esta canção. 

O meu trabalho é honesto 

Mesmo sem ser o melhor. 

Se para isso me presto 

É que há coisa bem pior. 

Não sou tão sacrificado 

E agradeço ao bom Deus 

Por haver me amparado, 

Protegendo a mim e aos meus. 
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Levo cartas com poesia 

Felizes cartas de amor, 

Também cartas de ironia 

De luto e dissabor. 

E assim eu vou vivendo 

Nesta minha profissão, 

Minhas mágoas esquecendo 

Assobiando a canção. 

 

Composição: (Mauro Pires e Messias Garcia – 1954) 

 

Que do deliberado se de ciência aos homenageados. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 07 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Vereador 


