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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 053/17 

 

 

 

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

Casa, votos de congratulações com as Assistentes Sociais do Município de Votorantim, pelo 

transcurso do dia do Assistente Social, comemorado no último dia 15 de maio. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O mês de Maio traz uma data muito especial para as Assistentes Sociais: o dia 15, quando 

se comemora o seu dia e marca o nascimento desta profissão. 

 

Assistente social é o profissional que tem em mente o bem-estar coletivo e a integração 

do indivíduo na sociedade. Sua atuação é muito ampla: o assistente social estará onde for 

necessário, orientando, planejando e promovendo uma vida mais saudável - em todos os 

sentidos. Mesmo quando atende a um indivíduo, o assistente social está trabalhando com um 

grupo social, pois entende que esta pessoa está inserida em um contexto no qual não se pode 

dissociar o individual do coletivo. 

 

Esta "mãozinha" do assistente social é fundamental. Utilizando uma metáfora popular, 

podemos dizer que este profissional não é aquele que doa um peixe, mas é o que ensina a pescar. 

É preciso diferenciar assistência de assistencialismo. 

 

Em uma comunidade, por exemplo, o assistente social pode atuar incentivando a tomada 

de consciência dos integrantes. Isto significa ajudá-los a perceber sua capacidade de expansão e 

crescimento, para que aprendam a satisfazer suas necessidades e utilizar melhor seus próprios 

recursos. 

 

No setor público, que emprega a maioria desses profissionais - 80% da categoria -, ele 

desenvolve campanhas de saúde, educação e recreação. 

 

Em grandes empresas privadas, esses profissionais, por sua vez, podem prestar assessoria 

na área de recursos humanos. 

 

Em uma penitenciária, por exemplo, ou em abrigos de menores, o assistente social 

desenvolve um trabalho de reintegração social. A ideia é fazer com que esses indivíduos 

marginalizados sintam-se parte da sociedade, eliminando ou reduzindo o sentimento de exclusão. 

 

Que do deliberado se dê ciência às homenageadas: 

 

 Isabel Cristina M.C. Alamino (Secretaria de Saúde - SESA); 

 Zelma Santos Germano Oliveira (Secretaria de Saúde - SESA); 
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 Rosele Polido Pires (Secretaria de Saúde - SESA); 

 Cíntia Regina Fernandes Ruberti (Secretaria de Saúde - SESA); 

 Elisabete Cristina S. Liberato (Secretaria de Saúde - SESA); 

 Roseli de Fátima Penha João (Secretaria de Cidadania - SECI); 

 Sandra Azevedo Silva (Secretaria de Saúde - SESA); 

 Maria Carolina Fernandes Rodrigues Pinto (Secretaria de Cidadania - 

SECI); 

 Marcela Garcia Rodrigues (Secretaria de Cidadania - SECI); 

 Elisabete Lauriano (Secretaria de Cidadania - SECI); 

 Debora Moreira da Silva (Secretaria de Cidadania - SECI); 

 Silvia de Fátima Marques Ferreira (Secretaria de Saúde - SESA); 

 Francine Guedes Rodrigues (Saúde SESA); 

 Patrícia dos Santos Kierme (Secretaria de Saúde - SESA); 

 Roseli Moreira (Secretaria da Cidadania - SECI); 

 Lucimeire Ribeiro (Secretaria da Cidadania - SECI); 

 Simone Alves Fernandes Candido (Secretaria da Cidadania - SECI); 

 Leila Aparecido Felix de Araújo (Secretaria da Cidadania - SECI); 

 Maria Cristina Chemite (Secretaria da Cidadania - SECI); 

 Rosane de Oliveira Viana (Secretaria da Cidadania - SECI); 

 Keila de Fátima Camargo (Secretaria da Cidadania - SECI); 

 Valéria Cristina Rodrigues Proença (Estagiária); 

 Sandra Pinesso Cianfarani (Secretaria da Cidadania - SECI); 

 Angela Albino (Estagiária), e; 

 Fabiana Lima (Estagiária).  

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 16 de maio de 2017. 

 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

“Ita” 

Vereador 


