
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 118/17  
 

 

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

congratulações com o Senhor Renato Augusto Borges, por seu voluntariado com a comunidade do 

bairro Vila Garcia. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O Senhor Renato nasceu em 29 de outubro de 1964, nessa cidade, tem três filhos: Bruno, 

Vanessa e Guilherme, sendo ele um exemplo de pai. 

 

Aos nove anos de idade, já trabalhava vendendo sorvetes nas beiras dos campos da nossa 

várzea. Dos treze aos quinze anos, fez parte da Guarda Mirim de Votorantim. Trabalhou na empresa 

Splice do Brasil por 19 anos e, atualmente, trabalha como porteiro na Associação Atlética Banco do 

Brasil. 

 

Hoje, o trabalho voluntário é uma ótima oportunidade de atuação social, beneficiando toda a 

sociedade, o voluntário exerce a sua cidadania, ao mesmo tempo em que contribui para o bem-estar da 

comunidade como um todo. 

 

Sendo assim, o Senhor Renato atua como Presidente da Associação Amigos de Bairro da Vila 

Garcia e colabora com o “Unidos da Vila Garcia” e, juntamente, com seus companheiros, levou o Vila 

Garcia à primeira divisão do Campeonato Varzeano. 

 

Também ajuda com o projeto infantil “Sem estudar a bola não vai rolar”, com crianças de sete a 

quinze anos, no campo da Vila Garcia. Faça chuva ou faça sol, lá está o Renato incentivando a 

participação da população na atividade esportiva, pois entende que uma atuação firme de todos faz do 

bairro e da cidade, um lugar de paz social e boa cidadania. 

 

Diante do exposto, é que prestamos esta singela homenagem ao Senhor Renato Augusto Borges. 

 

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

 

• Aos Jornais: Folha de Votorantim e Gazeta de Votorantim; 

• À TV Votorantim, e; 

• Ao blog de notícias “Cidade de Votorantim” do Senhor Irineu Oliveira; e 

• Ao blog “Notícias da Cidade de Votorantim” da Jornalista Luciana Lopes 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 31 de outubro 2017. 

 

 

 

Pr. Dr. LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Vereador 


