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ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 126/17  

 

 

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

congratulações com a Senhora Cleusa Maria Rosa de Oliveira Silva, extensivamente, às demais 

senhoras que compõem o grupo "mãos que aquecem". 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Um grupo de senhoras se reúne duas vezes por semana na Vila Guilherme, em Votorantim, com 

o pensamento direcionado em alegrar pessoas. 

 

A iniciativa é de Cleusa Maria Rosa de Oliveira Silva. Há algum tempo, quando estava em 

tratamento médico por causa de câncer, ela passou a fazer tricô e crochê para se distrair e "driblar" as 

dores que sentia. Curada, dona Cleusa decidiu não abandonar o seu hobby. Teve a ideia de continuar a 

produzir peças, como: cachecol e toucas, agora, com a intenção de destinar sua produção para doação. 

 

Ela teve o apoio da amiga Irene Botelho da Silva e, juntas, reuniram mais amigas para duas 

sessões semanais com duração de duas horas, no período da tarde, para fazerem peças de tricô e crochê 

para encaminhar a várias entidades de Votorantim, principalmente, as que assistem idosos, crianças e 

moradores de rua. 

 

Hoje, pelo menos dez amigas se reúnem nas terças e quintas-feiras na casa de Irene Botelho 

para a produção de peças de lã. Além de momentos terapêuticos, as amigas aproveitam as reuniões para a 

confraternização e bate-papo. 

 

Batizado informalmente de "Cachecol Solidário", e agora, mais recentemente, como grupo de 

mulheres "Mãos que Aquecem", o trabalho voluntário cresceu e as demandas aumentaram. Confeccionam 

os cachecóis com arrecadações de materiais, através de campanha na comunidade em que participam, 

bem como de pessoas que se dispõem a doar. Toda a produção é repassada gratuitamente às entidades, 

que faz a distribuição aos seus assistidos. 

 

Parabenizamos esse grupo de mulheres, através da iniciativa da D. Cleuza Maria Rosa de 

Oliveira Silva, pelo belo trabalho social desenvolvido, principalmente, por se reunirem no firme propósito 

de ajudarem outras pessoas. 

 

 

Que do deliberado se dê ciência às homenageadas, bem como: 

 

• Jornal Gazeta de Votorantim; 

• Jornal Folha de Votorantim; 

• Blog Notícias de Votorantim. 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 21 de novembro 2017. 
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