
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 062/17 

 

 

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

votos de congratulações com a Senhora Eveth Camargo Xavier da Silva. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Eveth nasceu no dia 02/11/54, em Onda Verde, município de Granada em São Paulo, 

criou oito filhos, sendo sete seus e uma de coração, três mulheres e cinco homens, todos 

batalhadores, casados e com responsabilidades. 

 

Em 1989, com seus filhos, ainda adolescentes e pequenos, o mais novo com seis anos, 

veio para Votorantim a convite de uma amiga, que lhe ofereceu sociedade em uma lanchonete na 

Avenida 31 de Março, onde foi muito bem acolhida, trabalhando por muitos anos, com empenho 

e garra, criou seus filhos com dignidade, hoje, estão todos bem encaminhados, e também, os seus 

netos. 

 

Eveth foi microempresária por muitos anos no ramo de alimentos, trabalhou como 

cabeleireira e se formou como costureira em um curso realizado pela Prefeitura de Votorantim, 

logo após, fez um curso de  modelagem pelo Senai. 

 

Eveth tem um trabalho, há 18 anos, na igreja Assembléia de Deus, juntamente com seu 

esposo Davi Xavier da Silva, são pastores e cuidam da igreja na Vila Pardini, sempre com muito 

amor e carinho, resgatando vidas de pessoas para Jesus. Através de suas vidas, Deus tem salvado 

e libertado muitas pessoas do mal. 

 

Hoje, com quase 62 anos, ainda não terminou sua carreira, pois tem muito a fazer ainda e 

a aprender, principalmente, na lutar por uma Votorantim melhor, mostrando a força que a mulher 

tem. 

 

Pelo exposto, é que apresentamos esta singela homenagem à Senhora Eveth Camargo 

Xavier da Silva. 

 

Que do deliberado se dê ciência à homenageada. 

 

 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 30 de maio de 2017.  

 

 

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA 

“GAGUINHO” 
Vereador 


