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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 017/17 

 

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

votos de congratulações com o Pastor Roberto Amaral, da 2ª Igreja Batista de Votorantim do 

Bairro Vila Nova Votorantim. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A 2ª Igreja Batista de Votorantim completou recentemente 15 anos de muito trabalho de 

evangelização em nossa cidade.  Portanto, o Pastor Roberto Amaral fez parte das importantes 

conquistas e sempre arrebanhando fiéis que buscam o equilíbrio, o conforto e a sabedoria nas 

palavras de Deus. 

 

Roberto Fernandes do Amaral faz trabalhos voluntários muito abrangentes com os 

dependentes químicos, ele cursou Dependência Química nas seguintes Universidades: UNESP 

Botucatu, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, R.S, Universidade 

Federal de Santa Catarina, Comad Sorocaba (Conselho Municipal de Politicas sobre Drogas). 

  Além do conhecimento Técnico da doença física, o Sr. Roberto procura atingir a parte 

espiritual, levando o indivíduo a resgatar valores e princípios espirituais que se perderam em 

função do uso de drogas. Roberto tem um trabalho muito forte de aconselhamento junto aos 

familiares, levando-os a dar mais uma oportunidade aquele que lhe é querido. Também faz o 

encaminhamento ao CAPS para um possível pós-tratamento através daqueles profissionais. E por 

fim, procura reinserir essas pessoas na sociedade por meio de regularização de seus documentos, 

conclusão do ensino médio através do Supletivo, e também, levando-os à entrega de currículos 

proporcionando a eles o acreditar que é possível sim encontrar vida sem drogas.  

São várias cidades da região a serem atendidas por esse trabalho, o principal trabalho é 

em Votorantim, mas também, o faz em Sorocaba, Pilar do Sul, Araçoiaba, Salto de Pirapora, 

Piedade, Capela do Alto. 

 

Por todo o exposto, é que prestamos esta singela homenagem ao Pastor Roberto Amaral, 

extensiva à Diretoria e a todos os membros. 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, ao Senhor Prefeito Municipal, 

bem como aos órgãos de Imprensa abaixo relacionados: 
 

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

Tropical FM);  

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez; 

 Blog “cidadãovotorantinense”, do Sr. Edson Correa, e; 

 Igrejas Batistas de Votorantim. 

 

 

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

 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 


