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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 002/17 

 

 

 

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

votos de congratulações com o Senhor Thomaz Martins que, no próximo dia 18 de fevereiro 

estará completando 90 anos. 

 

 

JUSTIFICATIVA:   

 

Thomaz Martins é ilustre cidadão Votorantinense, Radialista, ex-Vereador, que por 

muitos anos emprestou e dedicou seus trabalhos através da Rádio Cacique-AM, sem medir 

esforços para alcançar os diversificados ouvintes, despertando logo de manhã o seu público para 

mais um dia de trabalho e nos dando a satisfação e honra de ouvi-lo com seu humor e amor ao 

trabalho. Como Vereador doou seu trabalhou a esta Casa de Leis e ao Município quando ainda os 

representantes do povo não eram remunerados por seu trabalho. 

 

Com o intuito de alcançar os mais diversos públicos, mas principalmente, os amantes da 

música raiz o Radialista Thomaz Martins que é referência de rádio e comunicação, tem seus 

últimos trabalhos com mais de 4 (quatro) anos na TV Votorantim, O RÁDIO NA TV, ‘hoje 

reprisado’. 

 

Ele mesmo com sua saúde um tanto debilitada e acamado nos dias de hoje não deixa de 

ouvir e acompanhar os programas no qual deixou as marcas valiosas de seu trabalho espalhando 

a "frequência do Amor e dedicação". 

 

Em se tratando de personalidade marcante, atuante, ativa e prestadora de serviços para a 

cidade ao longo de sua trajetória e que foi um dos precursores de comunicação de alto-falante na 

antiga rua do comércio, hoje, Avenida 31de Março, além de ter sido um dos responsáveis pela 

montagem técnica da Rádio Cacique-AM, na sua fundação, conhecido também, como armeiro, 

pois consertava, fazia manutenção e venda de espingarda atraindo pessoas de toda região pelo 

seu vasto conhecimento com armas de fogo; 

 

Sua voz ecoava em sua programação musical pela rua do comércio encantando e 

descontraindo frequentadores e comerciantes com sucessos da época e anúncios dos 

estabelecimentos da cidade, com o sistema de alto-falante, Thomaz Martins chamava atenção 

dos ouvintes quando tocava a música AVE MARIA, pois ali seria anunciada uma nota de 

falecimento de um cidadão votorantinense; 

 

 

Foi também, o primeiro locutor de Votorantim e da cidade de Sorocaba a dar a notícia do 

falecimento do ex-Prefeito, na ocasião, Pedro Augusto Rangel em primeira mão via telefone, 

aparelho este na ocasião emprestado pelo então, farmacêutico, o Senhor Newton. 
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Por todo o exposto, é que congratulamo-nos com o Senhor Thomaz Martins, pois a 

passagem do seu 90º aniversário merece registro nos Anais deste Legislativo Municipal. 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 


