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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 104/17 

 

 

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

votos de congratulações com os líderes comunitários, Senhores: Juvenal Luiz Moreira e João 

Garcete, pelos muitos e relevantes serviços prestados ao município, em especial no bairro Green 

Valley. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

O Sr. João Garcete, está há três anos na Presidência da Associação Amigos de Bairro do  

Green Valley, buscando diariamente melhorias para o bairro. Durante esse tempo, conquistas  

aplausíveis aconteceram, devido ao com rometimento voluntário desse abnegado cidadão.  

 

O Sr. Juvenal Luiz Moreira é o líder comunitário, que todos os bairros gostariam de ter,  

incansável em suas lutas diárias, um apaixonado pelo bairro, que não mede esforços para ver  

benfeitorias sendo realizadas. Através da sua liderança e confiança, podemos citar inúmeras  

realizações, tais como: infraestrutura geral, transporte coletivo, quadra poliesportiva, escolas,  

creche, posto de saúde, entre outas benfeitorias.  

 

Mesmo não ganhando um centavo pelo trabalho social que realiza, seja pelo bairro ou  

para a igreja católica que faz parte, na distribuição de currículos, remédios, cestas básicas,  

arrecadação de roupas, o Sr. Juvenal ainda luta por mais melhorias que se fazem necessárias,  

sempre pensando no próximo, principalmente nos menos favorecidos.  

 

Os lideres, João e Juvenal, são homens de garra e que merecem nosso res eito  

consideração e admiração pelos relevantes trabalhos prestados ao nosso município. 

 

O currículo de ambos são extensos em benefícios e trabalhos realizados no bairro Green 

Valley, sendo assim, por todo o exposto, é que formulamos essa singela homenagem aos amigos 

e líderes comunitários, Srˢ. Juvenal Luiz Moreira e João Garcete.  

 

 

Que do deliberado se dê ciência aos homenageados, ao Excelentíssimo Sr. Prefeito 

Municipal de Votorantim, bem como aos órgãos de Imprensa abaixo relacionados: 

 

➢ Associação de Amigos de Bairro do Green Valley; 

➢ 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; 
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➢ 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 26 de setembro de 2017. 

 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS  

Vereador 


