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ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 009/17 

 

 

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

votos de congratulações com o estabelecimento comercial Barbearia PIRAJU, que há 43 

anos vem se mantendo no mesmo local, pelo valor presente no trabalho desenvolvido por 

esses profissionais. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Em Janeiro de 1973, uma grande mudança iria ocorrer na família Nagib, formada pelo 

Seu Nelson, Dona Sylvia e os filhos: Nelson Henrique, Afonso Celso, Paulo Augusto e Carmem 

Sylvia, residentes em Piraju/SP. 

 

Dona Sylvia, depois de muito pensar e conversar com o marido sobre a atual situação e a 

falta de oportunidades profissionais na pequena cidade em que moravam, tomou a decisão de ir 

realizar o sonho de fazer um curso de Enfermagem e trabalhar em um grande hospital. 

 

Com muita coragem e determinação veio para a cidade vizinha Sorocaba. Instalou-se 

temporariamente em um Colégio de Freiras e começou a fazer o tão desejado curso. 

 

A saudade e a vontade de trazer a família para junto de si foram tomando forma na 

medida em que ela procurava um imóvel para que todos pudessem vir para cá também. 

 

Mudaram-se todos para Sorocaba. O Seu Nelson, imediatamente, começou a procurar um 

salãozinho comercial para que pudesse começar a exercer seu oficio, que herdara de seu pai e 

que exercia em Piraju para prover o sustento dos seus. 

 

Depois de um dia exaustivo de procura, quase no início da noite, recebeu a informação de 

que havia uma cidadezinha muito promissora, Votorantim, que ficava bem pertinho de Sorocaba 

e que lá havia um ponto comercial disponível. Na mesma hora o Seu Nelson se dirigiu para lá e 

chegando sentiu que ali seria o seu lugar. E tudo começou assim... E assim nasceu o SALÃO 

PIRAJU. 

 

Um pequeno salão, que com a simplicidade e a dedicação do Seu Nelson foi 

movimentando a Avenida 31 de março. Os clientes foram vindo, as amizades nascendo e o Seu 

Nelson foi trabalhando com muito amor e serenidade naquilo que ele sabia e gostava de fazer. 

 

O tempo foi passando, os meninos crescendo, o Seu Nelson prosperando... 

 

Os filhos observavam o pai trabalhando.  Sentiam o quanto ele era feliz fazendo aquilo e 

a vontade de fazer o mesmo começou a despertar em dois deles. 
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Em janeiro de 1981, depois de ter feito cursos de especialização, chega para trabalhar 

com o pai, um dos filhos, Paulo Augusto. Com muitas ideias de inovação, com muito 

profissionalismo, agregou seus conhecimentos para melhoria aos clientes. 

 

O Salão Piraju já se tornava um ponto de amigos e de bons serviços oferecidos. 

 

Em dezembro de 1982, também após preparações para exercer o ofício, ingressa também 

o outro filho, Afonso Celso. 

 

A felicidade do pai era tão grande por saber que os filhos estavam seguindo seus passos 

que ele aos poucos foi se afastando, foi procurando a sua tão merecida aposentadoria e foi 

deixando o salão nas mãos dos "seus meninos". 

 

E os meninos foram crescendo junto com a cidade de Votorantim. Participaram de todas 

as suas mudanças. Fizeram dela a sua cidade. Participaram ativamente de seu desenvolvimento. 

 

O que os "meninos do Seu Nelson" sentem pela cidade? 

 

“Muita gratidão. Gratidão pela acolhida. Gratidão por todas as conquistas!” 

 

 Que do deliberado se dê ciência à homenageada. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 14 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 


