
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 007/17 

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

congratulações com a APEVO – Associação dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim pelos 25 

anos de fundação, na pessoa de seu Presidente. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim e Região (Apevo) é uma das mais 

representativas do setor no Estado e conta com aproximadamente 4,5 mil associados. 

   

A APEVO foi fundada em 1992 com o objetivo inicial de dar assistência aos aposentados e 

pensionistas, principalmente, nas questões trabalhistas e previdenciárias, ao longo dos anos a associação 

se expandiu e passou a oferecer diversas atividades aos seus associados, além da tradicional orientação 

jurídica.  

 

Atualmente, oferece aos associados diversos serviços como: correspondente bancário, salão de 

beleza, cursos de inglês e informática, aulas de ginástica e dança de salão, além de viagens ao longo do 

ano e atividades de saúde, que ocorrem semanalmente pela manhã, onde são realizadas aferições de 

pressão e testes de glicemia, em parceria com farmácias de Votorantim, entre outros eventos.  

   

Outro importante benefício para os associados e uma das principais conquistas da Apevo foi a 

inauguração de sua própria unidade de saúde, o que ocorreu em setembro de 2013 e conta com 11 

consultórios com atendimentos de diversos profissionais tais como: clínico geral, geriatra, ginecologista, 

cardiologista, além de nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, podólogo, dermatologista, 

dentista, entre outros. 

 

Diante de todo o trabalho realizado durante esses 25 anos em benefício a todos os aposentados e 

pensionistas de Votorantim, não poderíamos deixar de prestar esta singela homenagem e firmar mais uma 

vez o nosso apoio a essa importante Associação. 

 

Que do deliberado se dê ciência à homenageada, bem como: 

 

 

 TV Votorantim - Canal 03;  

 Jornais: “Folha de Votorantim” e “Gazeta de Votorantim”;  

 Departamentos Jornalísticos das Rádios: Ipanema, Band FM, Cacique AM e FM, Cantate 

FM, Cruzeiro FM, Nova Tropical FM; 

 Programa de rádio Jornal Notícias de Votorantim (transmitido pela Rádio Nova Tropical 

FM);  

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez, e; 

 Blog “cidadãovotorantinense”, do Sr. Edson Correa. 

 

 

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

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 


