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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 084/17 

 

 

 

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

votos de congratulações com o Senhor Silvano Donizetti Mendes, por sua trajetória de vida. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

O Senhor Silvano nasceu em 10 de fevereiro de 1956, na cidade de Paraibuna/SP, residiu 

em São Miguel Arcanjo até os 20 anos de idade, trabalhando na área rural. Aos 19 anos casou-se 

com Jandira Paulino Mendes, com quem teve três filhos: Andrei, Cristiano e Lucas. É avô de seis 

netos. 

  

Em 1975, veio para Sorocaba/SP, dividiu moradia com seu cunhado Ermírio, até 

conseguir emprego na Metalúrgica Nossa Senhora Aparecida, como fosseiro, oportunidade que 

lhe permitiu alugar um cômodo para morar com sua família.  Com um ano de serviço foi 

premiado como 1º fosseiro mais dedicado ao serviço, sendo o funcionário mais respeitado em 

seu setor, tornando-se destaque da família Mendes.  Silvano participou da Sociedade São Vicente 

de Paulo na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Sorocaba hoje, Igreja Matriz e auxiliou a 

construir a Casa Paroquial que existe até hoje. Trabalhou também, no SAAE, em Sorocaba, por 

um período de quatro anos. 

  

Em 1981, já morando em nosso Município, saiu da Metalúrgica e voltou para o sítio do 

sogro, mas apenas um ano depois, retornou e montou um comércio de alimentos e verduras, 

percebendo que era esse seu desejo: ser dono de seu próprio negócio.  Foi proprietário de uma 

padaria, em sociedade com seu irmão Milton, montou um mercado e, posteriormente, uma casa 

de materiais para construção. Como sempre ajudou muito as pessoas, foi se tornando cada vez 

mais conhecido. 

  

Em 1988, ingressou na política, foi Vereador por duas legislaturas, mas sem deixar de ser 

comerciante. 

 

No ano de 2012, foi eleito Vice-Prefeito, exercendo também, o cargo de Secretário 

Municipal de Serviços Públicos, até janeiro deste ano.  E ainda continua o trabalho no mercado, 

com dois de seus filhos: Lucas e Cristiano. 

 

O nosso homenageado é uma pessoa muito bem relacionada e que recebe um carinho 

muito grande do povo votorantinense, pois é muito altruísta, sempre disposto a ajudar a quem o 

solicita. 
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Bastante envolvido com a Igreja Católica, já foi Ministro da Eucaristia e Vicentino, atua 

na Comunidade São Vicente de Paulo, pertencente à Paróquia Nossa Senhora Aparecida. 

 

Por todo o exposto, é que prestamos esta singela homenagem ao Senhor Silvano 

Donizetti Mendes. 

 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado. 

 

 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 18 de julho de 2017.  

 

 

 

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA 

“Gaguinho” 

Vereador 

 

 

 

 MAURO PAULINO MENDES 

“Mauro dos Materiais” 

Vereador 

 


