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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 006/17 

 

 

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

votos de congratulações com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) - 

Votorantim, na pessoa de seu Presidente, dando o devido valor ao trabalho desenvolvido por 

essa importante instituição, em nosso município. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Pelo excelente trabalho realizado pelos profissionais da APAE – Votorantim, vale assim, 

fazer um pequeno resumo dessa história. Costuma-se dizer que, as conquistas mais difíceis são 

as mais saborosas, porque têm o sabor da vitória. Que objetivo pode ser maior do que aquele que 

exprime a vitória? 

 

Com a APAE de Votorantim não tem sido diferente, tanto que ela demorou a surgir, 

embora antes disso muito se tenha reivindicado sua existência nessa cidade, pois Votorantim já 

era um Município promissor, mas se adiava sempre a fundação de uma APAE.  Os excepcionais 

- em tomo de 4 (quatro)- precisavam deslocar-se até Sorocaba para frequentar a APAE da 

vizinha cidade que, complacente lhes dava o atendimento. E isso ocorreu durante muitos anos. 

Mas nada acontece por acaso. Tudo tem sua hora certa, o momento mais adequado. 

 

Assim, em 1992, mais precisamente no dia 13 de julho era fundada a Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais - APAE de Votorantim, graças a um grupo de pessoas de grande 

sensibilidade humana, entre as quais, se destacava a sua primeira Presidente e Fundadora da 

APAE, a Senhora Clara Inês Clemente Dei Moral, à época ocupando o cargo de Presidente do 

COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Votorantim. 

 

No início, o advogado Roque Dias Prestes cedeu uma pequena casa, localizada na Rua 

Tarcísio Nascimento que, adaptada, serviu para que a APAE ali iniciasse suas atividades. O 

então Prefeito, José de Oliveira Souza, o conhecido Zeca Padeiro, autorizou que a Prefeitura 

fizesse as reformas necessárias no imóvel.  Um "Livro de Ouro" foi instituído para receber 

colaborações de empresários, comerciantes e pessoas de diversos segmentos da sociedade. Com 

esses recursos, a APAE conseguiu mobiliar o seu espaço. 

 

Posteriormente, o advogado precisou ali montar o seu escritório dividindo a casa. Mesmo 

assim, em local apertado, a APAE foi caminhando. As dificuldades eram imensas, até que, em 

meados de 1992, o Prefeito Erinaldo Alves da Silva, enviou o Projeto de Lei para a Câmara que, 

após aprovado por unanimidade, autorizou o Município a instituir uma subvenção mensal, 

permitindo que a APAE caminhasse com maior resolução rumo ao seu destino, inclusive 

assumindo o pagamento do aluguel de uma casa bem maior no bairro do Rio Acima, mas 

precisamente à Rua Santa Filomena, esquina com a Rua Luiz do Patrocíno Fernandes. Seu 

atendimento também cresceu, aumentando-se também o número de alunos atendidos. Logo 

aquele local também ficou pequeno. Ao mesmo tempo em que se deparava com uma estrutura 

fisica inadequada, um aumento no aluguel abreviou nova mudança, desta feita para a Rua Monte 
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Alegre, nº 120, no centro da cidade, nova reforma, novas adaptações e ali a APAE continuou 

crescendo, mas sua Diretoria se preocupava constantemente em iniciar a construção de uma sede 

própria.  

 

Foram analisadas várias áreas oferecidas pela Prefeitura, o então Prefeito, João Souto 

Neto, ofereceu à APAE o prédio da Escola Municipal Estadual" João Ferreira da Silva" no bairro 

de Santa Helena, o qual estava desativado, e, em 06/12/1997 a APAE veio definitivamente para 

esse local, onde permanece até os dias atuais. Além dos Programas de sala de aula, a APAE de 

Votorantim, conta com a Equoterapia a qual utiliza o cavalo para desenvolver a terapia, e a Pet 

Terapia que é a terapia com cães. A APAE-Votorantim é administrada por um grupo de pessoas 

abnegadas que formam sua Diretoria, dando total apoio aos profissionais, viabilizando recursos 

para melhor atender os alunos. Atualmente atende 110 Pessoas Portadoras de Deficiência 

Intelectual e Múltiplas, tendo como atual Presidente o Sr. Cleiton Ferreira Macedo para o 

Triênio de 2017/2019. 

 

A Equipe Multidisciplinar da APAE-Votorantim é constituída dos seguintes 

profissionais: Diretora Administrativa, Coordenadora Pedagógica, Assistente Social, Psicóloga, 

Fonoaudióloga, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Musicoterapeuta, Educadora Física 

Especializada, Pedagogas Especializadas, Assistente Administrativa, Motorista, Merendeira, 

Serviços Gerais, Operadoras e Mensageiros de Telemarketing. 

 

Frise-se que, a MISSÃO DA APAE, é: 

 

• Informar e prevenir a deficiência mental; 

• Reabilitar crianças com atraso no desenvolvimento neuro-psicomotor; 

• Habilitar a pessoa Portadora de Deficiência Mental por meio de processos pedagógicos 

específicos, com terapias e treinamento profissional, possibilitando a sua inserção na 

comunidade. 

 

 Que do deliberado se dê ciência ao homenageado. 

 

 

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

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 


