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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 011, DE 2018 

 

Altera a redação do art. 1º da Lei nº 2591, de 10 de 

novembro de 2017. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  O art. 1º da Lei nº 2591, de 10 de novembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 1º  Fica instituído e passa a ser incluído no Calendário Oficial do Município de Votorantim, 

o "Dia do Profissional de Educação Física", denominado Professor João Carlos de Camargo, a ser 

comemorado, anualmente, no dia 1º de setembro. (NR)”  

 

Art. 2º  As despesas decorrentes com a aprovação desta Lei correrão por conta de verbas próprias 

consignadas no Orçamento.  

 

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 

************************** 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O Dia do Dia do Profissional de Educação Física já foi instituído em nosso Município através 

da Lei Municipal nº 2591, de 10 de novembro de 2017, devendo ser comemorado anualmente no dia 1º de 

setembro.  

 

Nosso objetivo, com este Projeto, propondo a alteração da Lei nº 2591, é fazer memória a um 

cidadão votorantinense, Professor de Educação Física e Desportista, que contribuiu para o 

desenvolvimento do esporte em nossa cidade. Por isso, escolhemos o nome do saudoso Professor João 

Carlos de Camargo, para marcar essa data: “Dia do Profissional de Educação Física”. Descrevemos 

abaixo, um breve histórico de sua vida para que fique registrado nos autos do presente Projeto. 

 

O Senhor João Carlos de Camargo era natural de Votorantim e nasceu no dia 29 de setembro 

de 1966. 

A vida lhe reservava um futuro de envolvimento no esporte, ainda menino como desportista, 

participou do Campeonato Varzeano de Votorantim na equipe infantil do Cruzeiro do Vossoroca, jogando 

ainda no Flamengo, Cachoeira, Nacional e Parque Bela Vista, na 1ª divisão, sendo Campeão Varzeano de 

Votorantim, pelas duas primeiras equipes. 

 

Era filho primogênito dos cinco filhos de Vilmo de Camargo (in memorian) e de Maria 

Herondina Marino de Camargo (professora aposentada). João Carlos era solteiro e teve um filho. 

 

Estudou nas Escolas Estaduais: “Comendador Pereira Inácio” e “Prof. Daniel Verano”. 

Trabalhou como Office-boy e como escriturário; se formou professor, em 1987, na Faculdade de 
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Educação Física de Sorocaba - FEFISO, lecionando Educação Física, de 1987 a 1992, nas Escolas 

Estaduais: “Prof. Lauro Alves de Lima”; “Prof. Wilson Prestes Miramontes”, “Prof. Azarias Mendes” e 

“Prof. Daniel Verano”, todas em Votorantim. 

 

Em 1991, passou no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Votorantim, no cargo de 

Técnico Desportivo, sendo nomeado no ano de 1992, como funcionário efetivo da Secretaria de Esportes 

até a data de seu falecimento. 

 

Sua atuação dentro da Secretaria de Esportes foi de grande relevância; os diversos trabalhos 

que executou sempre focaram em atender crianças e adolescentes mais carentes dos bairros, onde 

desenvolveu inúmeras atividades como professor e treinador. 

 

Foi coordenador dos Jogos Regionais realizado em Votorantim no de 2003, Coordenador dos 

Professores da SEDESP, antiga SESPOL, que atuavam nos quatro PROAMES de Votorantim. Foi 

Técnico de Futsal das equipes da Secretaria de Desporto, em diversos campeonatos, tais como: Copa TV 

Tem, Copa Record, Lisofus, Taça Votorantim, Cruzeirão e Jogos Regionais, sendo, Vice-Campeão da 

Taça Votorantim com a equipe principal masculina e Campeão dos Jogos Regionais com equipe principal 

feminina, Chefe da Delegação dos Jogos Regionais em 2010 e 2011 e Assistente de Chefia, em anos 

anteriores. 

 

Suas aptidões e representatividade no esporte eram respeitadas e notáveis, e a sua bagagem de 

experiência e conhecimento, ele atribuía e transferia para seus alunos, comandados e equipe, e dizia: "o 

que levamos desta vida, é nada, mas o que deixamos é o que nos faz eterno", e seus alunos o agradeciam 

em campo. A prova disso, é que no ano de 2003 ele foi Campeão como Técnico da Equipe do Jardim 

Clarice, no Campeonato Juvenil de Votorantim. 

 

João Carlos teve participação na Associação Atlética Floresta, onde junto com a equipe foram 

Campeões e Vice-Campeão pelo Bela Montanha Futebol Clube, em campeonatos veteranos. 

 

Infelizmente, foi acometido de uma grave doença, vindo a falecer no dia 15 de agosto de 

2011, logo após exercer e contribuir para um bom resultado, mas seus feitos e sua personalidade 

marcante. Diante de tanta dedicação ao esporte, consideramos justa e merecida esta homenagem póstuma 

ao atleta. 

 

Por todo o exposto, é que apresentamos esta singela homenagem póstuma a esse cidadão que 

foi exemplo para muitos Votorantinenses, e, hoje, para perpetuar sua memória, emprestamos o seu nome 

para marcar o "Dia do Profissional de Educação Física", que será denominado "Professor João Carlos de 

Camargo", a ser comemorado, anualmente, no dia 1º de setembro. 

 

 

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 17 de abril de 2018. 

 

 

 

MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 


