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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003, DE 2017 

 

Dispõe sobre a concessão do Título de “Cidadão 

Votorantinense” ao Doutor Pericles Pinheiro da 

Silva. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  Fica a Câmara Municipal de Votorantim autorizada a conceder o Título de “Cidadão 

Votorantinense” ao Doutor Pericles Pinheiro da Silva, pelos relevantes serviços prestados ao Município. 

 

Art. 2º  As despesas decorrentes com a aprovação deste Decreto Legislativo correrão por conta de 

verbas próprias consignadas no Orçamento. 

 

Art. 3º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 7 de novembro de 2017. 

 

 

 

ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO 

Vereador 
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HISTÓRICO DO DOUTOR PERICLES PINHEIRO DA SILVA. 

 

Nosso homenageado, o Dr. Pericles Pinheiro da Silva, é filho de Benedito Pinheiro da Silva e 

Benedita Rodrigues dos Santos, nasceu no município de Cesário Lange/SP, em 30 de julho de 1927. É pai 

de quatro filhos: Vani Aparecida Pinheiro da Silva, Andreia Maria Pinheiro da Silva e Adriana Maria 

Pinheiro da Silva (gêmeas) e Pericles Francisco Pinheiro da Silva. 

 

O Dr. Péricles já atuou na área de cirurgião, ginecologista e, hoje, com seus 90 anos, ainda atua 

como Clínico Geral.  Ele começou a trabalhar desde muito cedo, ajudando seu pai a fazer entregas em um 

pequeno empreendimento de uma Leiteria, com seus 14 anos, já varria chão; tempos depois, com o pouco 

que sabia, conseguiu outro emprego, na Fábrica de Tecidos de Votorantim, onde progrediu e aprendeu a 

lidar com as máquinas. Aos 20 anos de idade, começou a frequentar a escola noturna. Nessa época, 

algumas pessoas perguntavam o que mais ele gostaria de fazer? O jovem Péricles, com seus 20 anos, 

ainda não tinha uma opinião formada, mas pensava que “ser dono de Votorantim parecia ser uma ótima 

ideia ....”  

 

No ano de 1956, conquistou uma das grandes vitórias de sua vida: ao prestar vestibular, conseguiu 

passar em segundo lugar, no primeiro exame da Faculdade de Medicina de Sorocaba.  

Recém-casado, sobrevieram-lhe as dificuldades. Dr. Péricles já havia passado em Medicina, e, 

embora trabalhando em umas das grandes empresas do Grupo Votorantim, não tinha dinheiro o suficiente 

para manter tudo o que se imaginava alcançar. Resolveu então, conversar com seu superior e pedir uma 

bolsa para estudar Medicina em Sorocaba/SP, e quando começou a conversar com seu superior, chegou 

Antônio Ermírio de Moraes, o qual lhe deu um grande incentivo; mais que depressa, se prontificou para 

ajudar pagar seus estudos na Faculdade de Medicina, e não apenas pagou as despesas, mas continuou a 

pagar também seu salário. 

 

O tempo passou e, logo chegou sua formatura, formou-se com a 6ª Turma, na Faculdade de 

Sorocaba - PUC -SP, no ano de 1962, recebendo o diploma de médico para que pudesse gozar de todos os 

direitos e prerrogativas concedidos a esse título, pelas leis brasileiras. 

 

 

 



 
 

 3 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Segundo relatos do nosso homenageado, tudo o que ele conquistou, desde seu primeiro emprego, 

foi garantido em nossa Votorantim, e, sua esposa foi primordial em relação a apoiá-lo sempre, em 

quaisquer circunstâncias, e, não só ela, seus filhos também, lhe deram o apoio que precisava, tanto que 

três de seus quatro filhos, também são formados em medicina seguindo os passos do pai. 

 

O Dr. Péricles formou-se com louvor na Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade 

Católica - PUC, onde continuou auxiliando no ensino no Conjunto Hospitalar de Sorocaba. É um dos 

casos raros no Brasil, tem o consultório há mais de 25 anos no mesmo lugar, fez nascer; cuidou e cuida de 

milhares de Votorantinenses, atuando ainda como médico, com seus 90 anos de idade. 

 

Diante do exposto, pelos relevantes serviços prestados ao povo de Votorantim, é que indicamos o 

nome do Doutor Pericles Pinheiro da Silva, para receber desta Câmara Municipal, o Título de “Cidadão 

Votorantinense”. 

 

 

 

ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO 

 Pastor “Lilo” 

Vereador 


