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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 444/17 

 

 

CONSIDERANDO que, nos anos de 2013, 2014 e 2015, este Vereador solicitou a construção de 

um novo prédio do SESI para Votorantim, (conforme documentos anexos), e, em uma das 

respostas, foi recebida a informação de que seria feito um grande investimento no SESI, haja 

vista que, ele é o maior do Estado de São Paulo; 

 

CONSIDERANDO que, no ano de 2013, estivemos presente, em um Ato Solene da assinatura, 

quando foi noticiado, pela imprensa local, que a Unidade de Ensino do SESI de Votorantim 

estava planejando a construção de uma nova unidade ou a reforma e ampliação da unidade já 

existente no município que é uma das maiores do Estado de São Paulo; 

 

CONSIDERANDO que, no ano de 2014, foi publicado na Edição 94, da Revista CIESP - 

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que o Senhor Erinaldo Alves da Silva (Prefeito 

Municipal à época), o Senhor Antonio Beldi (Empresário Votorantinense) e o Senhor Paulo Skaf 

(Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp/Ciesp), estiveram 

reunidos a fim de efetuarem uma parceria e que, naquela oportunidade, assinaram um contrato 

para abertura de licitação, para construir um novo prédio do SESI em Votorantim. Segundo as 

notícias, seriam investidos 32 milhões de reais na obra, que era prevista para o final de 2015. 

"Vai ser uma escola modelo", informava Skaf na matéria; e, 

 

CONSIDERANDO, finalmente, que o ensino nas escolas do SESI, além de gozar de boa 

qualidade, tem um custo de mensalidades acessível para a maioria das pessoas, é que 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao Senhor Prefeito 

Municipal e à Direção do SESI de Votorantim, para que nos informem o seguinte: 

 

 

a) Poderia nos informar qual o motivo de que até a presente data a promessa não saiu do papel? 

 

b) O Sr. Paulo Skaf usou Votorantim para se promover politicamente? Mentiu para a cidade?  

 

c) Podemos ter a esperança de contar com a nova unidade para 2018? 

 

d) Em caso positivo ao item "d", para quando está prevista a inicialização das obras? 

 

 

Que do deliberado se dê ciência ao Sr. Paulo Skaf, Presidente da Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo (FIESP), ao Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 

(CIESP), em Sorocaba; bem como, aos órgãos de imprensa abaixo relacionados:  

 

➢ TV Votorantim;  

➢ Jornais: “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim”, “Cruzeiro do Sul” e “Diário 

de Sorocaba”; 
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➢ Departamentos Jornalísticos das Rádios: Band FM, Cantate FM, Cruzeiro FM e Nova 

Tropical FM, Ipanema FM; Cacique AM; 

➢ Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

➢ Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinense.blogspot.com.br; e, 

➢ Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Obs.: Seguem anexos fotos e documentos. 

 

 

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

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 

http://www.cidadedevotorantim.com.br/

