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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 078/17 

 

 

 

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

votos de congratulações com o Senhor Cesar Ricardo de Moraes Silva, por continuar as obras 

fundadas por seu saudoso pai, Samuel de Moraes Silva, com a Rádio Nova Tropical FM e o 

Esporte Clube Rio Acima. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Cesar Ricardo de Moraes Silva nasceu em 14 de fevereiro de 1968, natural de 

Votorantim, mais conhecido como "Fio do Rio Acima". 

 

Filho de Samuel de Moraes Silva e Divanil Aparecida da Costa Silva, irmão de Márcia 

Regina de Moraes Silva e Cíntia de Moraes Silva. Desde os seus 10 anos ajudava na renda 

familiar, recolhendo material para reciclagem na rua, vendia sorvete, abacate e pintava 

residências com o saudoso pai Samuel. Aos 15 anos de idade começou a trabalhar na indústria 

têxtil Metidieri como entregador de tramas. Trabalhou também, na empresa Catu Máquinas 

Gráficas como mecânico montador, e também, no Votocel como Operador de Caldeira a Óleo. 

 

Cesar desde criança é amante do futebol e é envolvido com este esporte até os dias de 

hoje. Jogou na seleção de Votorantim e, aos 17 anos, teve um convite para fazer um teste no 

clube do Guarani de Campinas, mas não foi por estar trabalhando na Metidieri e naquela época 

era tudo mais difícil, porém jogou em vários times em Votorantim e região.  

 

Está casado há 25 anos com Celeste Aparecida Canedo e deste relacionamento tiveram 

duas filhas maravilhosas: Isabeli e Giovana. Cesar estudou nas escolas: “Prof. Abimael Carlos de 

Campos”, “Prof. Armando Rizzo” e “Comendador Pereira Inácio”. Morou no bairro Rio Acima 

até os seus 29 anos. Hoje, reside na Vila Nova Votorantim, há 20 anos, onde conseguiu muitas 

amizades.  

 

Cesar foi voluntário durante 4 anos na Rádio Nova Tropical FM, rádio em que seu pai 

Samuel foi fundador junto com sua mãe Divanil e outros católicos. 

 

Frequenta a comunidade Cristo Rei da Vila Nova Votorantim, onde por 2 anos fez parte 

da equipe de liturgia da palavra. 

 

Atualmente trabalha em uma empresa multinacional e tem seu próprio estabelecimento 

comercial de uniformes e é Vice-Presidente do Esporte Clube Rio Acima, clube tradicional em 



 
 

2 
 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Votorantim, do qual tem orgulho de fazer parte, clube este que, sua família fundou em 

Votorantim. 

 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado. 

 

 

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

 

 

 

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA 

“GAGUINHO” 

Vereador 


