
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 033/17 

 

 

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

votos de congratulações com o Senhor Tomaz Sanches Moreno, por sua bela trajetória de vida.   

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O Senhor Tomaz mais conhecido como Tomaizinho, casou-se com Jacira Queiroz, com 

quem teve quatro filhos, mudou-se para Votorantim no ano de 1969, no bairro Vila Garcia, no 

qual reside até hoje. Seu trabalho sempre foi voltado à pecuária, tirava leite e vendia por toda 

Votorantim e Sorocaba. 

 

Sustentou sua família com a venda de leite, de 1960 até o ano de 2000, sempre muito 

generoso Tomaizinho ajudava muitas famílias carentes do bairro e região, doava leite para quem 

não tinha condições de comprar, fez isso por vários anos e, além do leite, também comprava 

bolachas para distribuir entre as crianças. 

 

Em 1988, perdeu sua companheira Jacira, que também o ajudava no trabalho com o gado, 

lamentavelmente, em 1983, também perdeu seu filho Nelson, o filho caçula, que faleceu muito 

jovem e deixou três filhos pequenos, os quais Tomaizinho criou com muito amor e carinho. 

 

Hoje, aos oitenta e cinco anos de idade, mora com seus netos, agora adultos, recebendo 

sempre carinho e atenção dos filhos Edson, Lourdes e Edna. 

 

Com boa saúde física e mental, ele se alegra em contar para seus filhos, netos, bisnetos e 

tataranetos as suas histórias, inclusive, a história do disco voador que viu. Ele anda pelas ruas do 

bairro cumprimentando e revendo os amigos, fala orgulhosamente de Votorantim, contando a 

todos como foi sua emancipação. 

 

Diante do exposto, é que apresentamos esta singela homenagem ao Senhor Tomaz 

Sanches Moreno, agradecemos também o carinho, respeito e dedicação ao povo e a cidade de 

Votorantim.  

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado. 

 

 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 4 de abril de 2017.  

 

 

ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO 

PASTOR LILO 
Vereador 


