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“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 123/17 

 

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

votos de congratulações com a Senhora Eliane dos Santos, funcionária pública municipal, que 

enfrentou a vida e o preconceito, e, é uma vitoriosa. 

 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

Eliane nasceu no dia 07 de maio de 1969, reside em Votorantim, há 42 anos, é mãe do jovem 

Vinícius que com muita dificuldade, dedicou-se e investiu em sua formação, preparando-o para um 

futuro promissor. 

 

Desde muito cedo, Eliane teve que trabalhar para ajudar no sustento da família, no ano de 

1984, começou como menor aprendiz na Fábrica Barbero passando por várias funções, e sempre 

muito simpática e proativa, o que a levou para uma liderança, e, alguns anos depois, por merecimento 

e honradez. 

 

Ainda como funcionária da Fábrica Barbero, Eliane resolveu prestar concurso público para a 

função de gari, foi a quarta colocada, vindo a assumir o cargo no dia 14 de dezembro de 1994, função 

esta da qual ela muito se orgulha, embora tenha recebido muitas críticas de colegas de trabalho, que 

insistiam em dizer que ela era uma líder e que a partir de então, seria uma gari, mas Eliane não via 

demérito algum na profissão, e ela enfatiza: “eu comparo o gari como o órgão mais importante do 

corpo humano, ele não é visto e você só se lembrará dele quando acontecer alguma coisa, eu duvido 

se você lembrou do seu pulmão hoje e o gari só será lembrado quando for visto o lixo espalhado pela 

rua” e, ainda acrescenta que, com seu jeito brincalhona e de muita interação, enfrentou os olhares a 

uma gari negra e a indagação de várias pessoas: de onde vem tanta disposição e felicidade? Ela 

responde que a felicidade não é ter, e sim, ser. 

 

Nossa homenageada é uma das inúmeras negras que se orgulha de sua origem, e agradece sua 

família consanguínea, família fraterna, aos negros que enfrentam as dificuldades de preconceito de 

gênero e raça e, ainda assim, continuam na luta por espaço e representatividade e contribuem para a 

perpetuação do seu modo de ser e estar no mundo. 

 

Diante do exposto, é que prestamos esta singela homenagem à Eliane dos Santos, por ser essa 

mulher de muita garra e que tanto lutou para atingir seus objetivos. 

 

 

 

Que do deliberado se dê ciência à homenageada. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 14 de novembro de 2017. 

 

 

MAURO PAULINO MENDES  

Vereador 


