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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 097/17 

 

 

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

congratulações com os Senhores Amilton Leite da Silva e Airton Leite da Silva, servidores públicos 

aposentados, que muito trabalharam para o crescimento de nossa cidade. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Os irmãos Amilton Leite, carinhosamente conhecido como: “Nenê” e Airton, popularmente 

conhecido como: "Pai João” ou “Juca", vieram do Paraná e trabalharam na Prefeitura Municipal de 

Votorantim; Amilton se aposentando em 2015 e Airton em 2017. 

 

Amilton, o mais novo entre os dois, se lembra do seu primeiro dia de trabalho em Votorantim, 

começou fazendo o muro do CERMAG e, mesmo debaixo de sol forte, carregando o carrinho de 

concreto, pulava de alegria e dizia a seus amigos que era melhor do que trabalhar na roça. 

 

Depois de um ano que estava estabilizado, os irmãos foram buscar seus pais que eram boias-frias, 

para morar com eles no Parque Bela Vista; para Amilton foram 37 anos atuando como funcionário 

público. 

 

Airton, o famoso “Pai João”, se dedicou exclusivamente por 34 anos aos serviços da Prefeitura. 

Sempre foi um profissional dedicado e amante de sua labuta, contribuindo muito para o Município, sendo 

muito querido pelos colegas e munícipes, que sempre o trataram com muito carinho e respeito. 

 

São pessoas como os Srˢ. Airton e Amilton que traduzem dedicação, experiência e, sobretudo, 

respeito e fazem a diferença em nossa cidade. 

 

Sendo assim, recebam com orgulho, nossas congratulações e nossos sinceros agradecimentos por 

dedicarem grande parte de suas vidas ao Serviço Público Municipal em nossa querida Votorantim. 

 

Que do deliberado se dê ciência aos homenageados, bem como aos órgãos de imprensa 

abaixo relacionados:  

 

➢ TV Votorantim; 

➢ TVR - Sorocaba; 

➢ Jornais: Folha de Votorantim, Gazeta de Votorantim, Ipanema, Diário de Sorocaba 

e Cruzeiro do Sul; 

➢ Rádios: Ipanema FM, Cantate FM, Nova Tropical FM, Band FM e Cruzeiro FM; 

➢ Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez; 

➢ Site do Sr. Edson Correa, "Cidadão Votorantinense"; e 

➢ Site do Sr. Irineu Oliveira "Cidade de Votorantim". 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 5 de setembro de 2017. 
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Vereador 


