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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 103/17 

 

 

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

votos de congratulações com a Senhora Silene Barros, por ser uma das mentoras do Projeto 

“Somando para Multiplicar”, juntamente com o Senhor Anderson Neves, Senhor Clodoaldo, 

Professor Ubiratã, Senhora Rosemara Cabral e os Soldados do projeto “Natal Sem Fome”. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

O projeto “Somando para Multiplicar”, começou por meio de um outro projeto: “Natal 

Sem Fome”, com a iniciativa da Senhora Silene Barros e do Senhor Anderson Neves, com o 

intuito de apoiar e desenvolver atividades que promovem a busca do conhecimento educacional, 

da felicidade e do respeito mútuo. 

 

No ano de 2015, o projeto veio propor a expansão no atendimento de crianças e jovens a 

partir do resultado exponencial encontrado junto ao público que foi atendido em 2014, sendo 

assim, o atendimento de forma mais ampla, vem pela aceitação da proposta, no qual puderam 

participar de atitudes educacionais, esportivas e artísticas, com o propósito de melhorar o 

desenvolvimento cognitivo e social das famílias e crianças junto ao projeto. A procura se 

intensifica cada vez mais, é uma conquista, é um sonho, que tem se transformado em realidade. 

 

O projeto já tem 05 anos no Bairro Fornazari, proporcionando o atendimento de forma 

ampla, com o objetivo principal de promover a educação humanista e destacar o significado da 

vida e o vínculo ao cristianismo. 

 

Buscando a educação através do envolvimento com as artes, a estética, a música, as 

dimensões afetivas, a vida espiritual sadia, cursos profissionalizantes, o primeiro emprego, 

valores e cuidados com a saúde e o corpo, potencializando deste modo, as capacidades 

individuais, sempre com base no amor e no direito à cidadania. 

 

O atendimento às crianças é realizado de segunda-feira à sábado, com atividades que 

variam entre reforço escolar, música, artes marciais, esportes, palestras educativas, além de 

cursos de capacitação, que são oferecidos aos pais para que estes tenham uma fonte de renda 

para a criação e sustento de seus filhos. 

 

Silene, além de ser uma das mentoras, e também, a mãe social do projeto, além de 

coordenadora juntamente com o Professor Ubiratã Martins. Vale ressaltar que, o projeto nunca 

teve apoio do Poder Público e contempla hoje mais de 200 crianças. 

 

A homenageada agradece os apoiadores do Projeto, que permitem a viabilidade desse 

importante trabalho, quais sejam: a UNIP – Universidade Paulista que disponibiliza estagiários 

de Psicologia, a UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos que disponibiliza professores de 
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Informática e Pedagogia, a Escola Conection que disponibiliza professor de Inglês e o Colégio 

Mônaco que concede bolsa de estudo. 

 

Diante do exposto, é que prestamos esta singela homenagem à Senhora Silene Barros, 

em nome de todos os participantes do Projeto “Somando para Multiplicar”, o qual é de grande 

importância à nossa cidade. 

 

Que do deliberado se dê ciência à homenageada, aos apoiadores do Projeto, 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 19 de setembro de 2017. 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS  

Vereador 


