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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 098/17  
 

 

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

congratulações com Senhor Vanderly Américo de Souza, pela merecida aposentadoria conquistada no 

serviço público municipal e pelo relevante trabalho prestado na Secretaria de Obras do Município de 

Votorantim e no SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, de Votorantim 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Vanderly Américo de Souza é casado com Luciana Martins Américo de Souza, tem três filhos e 

três netos, reside no Bairro Jardim Serrano. Iniciou sua vida profissional na Empresa Gráfica Gutierres 

em 1979, permanecendo na empresa por 8 anos, passando, em 1986, a trabalhar na Prefeitura Municipal 

de Votorantim, ingressando no setor de obras, onde exerceu o cargo de Fiscal de Obras até o ano de 1992. 

Após esse período, foi transferido para o antigo SAAE de Votorantim, exercendo o cargo de Fiscal de 

Instalação Predial, permanecendo ali por 20 anos, retomando novamente ao setor de Obras em 2013, após 

a venda do SAAE. 

 

Vanderly, exerceu nesses últimos 4 anos a função de Chefe de Manutenção de Obras, até o mês 

de agosto do corrente, mês em que conquistou a merecida aposentadoria. 

 

Ressaltamos que, o Sr. Vanderly durante os 31 anos que trabalhou no serviço público municipal, 

prestou relevante serviço à população votorantinense com seu desempenho eficaz e sempre muito 

prestativo nos setores por onde atuou. 

 

Por esse motivo, parabenizamos o Sr. Vanderly pela conquista de sua merecida aposentadoria, 

bem como demonstramos gratidão pelos 31 anos de dedicação no trabalho prestados ao nosso município. 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, bem como: 

 

➢ Ao Sr. Prefeito Municipal de Votorantim, Fernando de Oliveira Souza; 

➢ À Secretaria Municipal de Obras – SOURB; 

➢ Ao Jornal Gazeta de Votorantim; 

➢ Ao Jornal Folha de Votorantim; e 

➢ Ao Blog Notícias de Votorantim. 

 

 

 

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


