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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 029/17 

 

 

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

votos de congratulações com a Senhora Renata Cristina Rogich Merighi pelo trabalho que 

desenvolve em nosso Município. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Renata Cristina Rogich Merighi está na rede municipal há 7 anos, sempre lecionou 

Educação Física na EMEIEF “Helena Pereira de Moraes”, o "Parcão", onde, ao longo destes 

anos, desenvolveu diversas ações educativas e projetos juntamente com a equipe escolar que 

ganhou  destaque inclusive nas mídias, com eventos como: a Olimpíada Solidária do “Parcão” e 

o Festival de Dança do “Parcão”.  Lecionou também,  em outras unidades escolares: EMEF 

“Antonio Marciano”, EMEF “Maria Luiza Jacowicz” e EMEIEF “Edith Maganini”, e também, 

trabalhou dois anos no Colégio Mônaco, em nossa cidade. 

 

A tia "Re", como é conhecida pelos alunos, sempre teve como objetivo propiciar, através 

dos jogos e brincadeiras, o amor pela educação física e, principalmente, vivenciar e valorizar a 

dança na escola. 

 

Em 2017, recebeu o convite para ingressar na Equipe da Secretaria de Educação da 

Prefeitura de Votorantim através do Secretário de Educação Tiago Antônio de Araújo e da 

Diretora de Pedagogia Gisele Gimenes, como Professora Orientadora de Oficina Pedagógica em 

Educação Física, onde, a partir de então, desenvolve um trabalho de formação e capacitação dos 

professores de educação física da rede municipal. Este ano iniciou trabalho na rede municipal 

com Educação Física na Educação Infantil, e, este foi o enfoque principal da equipe da Secretaria 

Municipal de Educação quanto à formação e capacitação dos professores. Estas capacitações têm 

caráter formativo e visam subsidiar e orientar, através da Renata, as ações pedagógicas dos 

professores de Educação Física da rede municipal de Votorantim. Essas formações ocorrem 

quinzenalmente no polo UAB de Votorantim e, por meio destas capacitações e formações, 

pudemos observar que a qualidade da Educação Física do Município vem melhorando a cada dia. 

 

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

 

 Ao Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez;  

 Ao Jornal "Folha de Votorantim";  

 Ao Jornal "Gazeta de Votorantim";  

 Ao Jornal "Cruzeiro do Sul"; 

  À TV Votorantim; 

  À Rádio Tropical FM; 

  À Rádio Cantate FM; 

  À Rádio Cruzeiro FM;  
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 À Rádio Band FM; 

 À Rádio Ipanema FM; 

 Jornal Ipanema 

 Ao site "Cidade de Votorantim", do Sr. lrineu Oliveira" 

 

 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 28 de março de 2017.  

 

 

 
LUCIANO DA SILVA 

Vereador 


