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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 012, DE 2018 

 

Dispõe sobre denominação de próprio municipal – 

“Pista de Caminhada Carlos Cesar Paes de 

Medeiros”. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  A Pista de Caminhada localizada na Rua Zilda Tescaro Sbrana, no bairro Parque São João, 

passa a denominar-se “Pista de Caminhada Carlos Cesar Paes de Medeiros”, constando nas placas 

indicativas a expressão: “Cidadão Emérito –  01/09/1973  10/04/2018”. 

 

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 de sua publicação. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 17 de abril de 2018. 

 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

Vereador 
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HISTÓRICO DO SENHOR CARLOS CESAR PAES DE MEDEIROS 

 

O Senhor Carlos Cesar Paes de Medeiros nasceu em Votorantim no dia 1º de setembro de 1973, 

era filho de José Carlos Paes de Medeiros e Terezinha Aleixo Paes de Medeiros (in memorian). Era 

casado com a Senhora Rosana da Rocha Paes de Medeiros, com que teve 3 filhos: Amanda, Agatha e José 

Carlos. 

 

Cesar, como era mais conhecido, passou sua infância na Vila Santo Antonio, em Votorantim, e 

também, nesse bairro que fixou a residência de sua família. Cursou até o 6º ano na Escola Estadual “Prof. 

Wilson Prestes Miramontes”, continuando seus estudos no Colégio “Carlos Rene Egg”. 

 

Era Militar da Reserva do Exército Brasileiro - Regimento Deodoro, de Itu/SP, tendo inclusive 

recebido o Certificado de Melhor Atirador Combatente.  

 

No ano de 1993, ingressou na Fábrica de Cimentos Votoran, na função de Auxiliar de 

Ensacadeira, permanecendo por 5 anos, e, saindo de lá como Líder de Produção. Em 1997, concluiu o 

Ensino Médio na Escola “Comendador Pereira Inácio”. Já em 1998, se dedicou à área da construção civil, 

pois o seu genitor que era um pedreiro, sempre o ensinou essa importante profissão. Em 2000, fez o Curso 

de Segurança Patrimonial e passou a trabalhar na Dixie Toga, onde permaneceu por aproximadamente 3 

anos. No período de 2003 a 2008, atuou como Ajudante de Produção e saiu como Líder de Produção na 

Fábrica Votocel.  

 

Em 2009, iniciou o Curso de Técnico em Informática, na ETEC do Bairro Votocel, no período 

vespertino; e, à noite, juntamente com seu pai fazia o Curso de Mestre de Obras, durante 6 meses, 

ministrado no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Sorocaba, 

pelo Engenheiro Renato Aguiar. Ao final desse curso, passou a trabalhar como autônomo em obras 

maiores. 

 

Nas Eleições Municipais de 2004, Alessandro Baeza Silva, teve sua candidatura a Vereador 

lançada pela primeira vez, e então, Cesar teve a oportunidade de trabalhar em sua Campanha, e, de igual 

maneira, dedicou-se novamente na Campanha para a Eleição Municipal de 2008.  

 

E foi no final de 2011, em que teve nova chance de trabalho na Campanha para a vaga de 

Vereador nesta Casa de Leis, tendo alcançado pleno êxito, é que veio o convite para atuar como Chefe de 

Gabinete do Vereador Alessandro Baeza Silva – Lê Baeza. Sempre em busca de conhecimento, em 2015, 

concluiu o curso de graduação superior em Análise de Sistemas pela Universidade Norte do Paraná – 

UNOPAR.  

Com uma forma de trabalho bastante interessante, o Gabinete do Ex-Vereador Lê Baeza sempre 

foi muito procurado. Carlos Cesar dizia que: “a rotina de trabalho no Gabinete é de investimento em 

infraestrutura social”, trabalhando para a população e atendendo todos os munícipes sem qualquer tipo de 

distinção.  
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Teve mais uma vez a satisfação de participar ativamente da Campanha para as Eleições 

Municipais de 2016, que resultou na vitória de Lê Baeza para o cargo de Vice-Prefeito juntamente com 

Fernando de Oliveira Souza, para Prefeito de nossa cidade, no quadriênio de 2017 a 2020. 

 

Carlos Cesar também dizia que pedia a Deus: Sabedoria, Humildade, Inteligência e muita 

Paciência que são importantíssimas virtudes. Entendia que a Sabedoria nasce e morre com os seus 

respectivos donos, e que, a informação possibilita um universo de possibilidades e boas oportunidades aos 

cidadãos comuns. 

 

Em 2016, recebeu desta Casa de Leis, por indicação do Ex-Vereador Alessandro Baeza Silva, 

um Título de Honra ao Mérito, pelos relevantes serviços prestados neste Município de Votorantim. E, em 

janeiro de 2017 foi nomeado, pelo Prefeito Fernando de Oliveira Souza, para ocupar o cargo 

comissionado de Diretor de Departamento de Vias e Galerias na Secretaria Municipal de Serviços 

Públicos – SESP, aonde vinha desempenhando um excelente trabalho. 

 

Infelizmente, no último dia 10 de abril, o Senhor Carlos Cesar Paes de Medeiros veio a falecer, 

deixando muitas saudades aos seus familiares, amigos e muitos servidores públicos que conviveram com 

ele. E, hoje, para perpetuar o seu nome, formulamos essa singela homenagem póstuma, emprestando o 

seu nome para denominar uma pista de caminhada em nosso Município, no bairro Parque São João, bem 

próximo de onde ele morava. 

 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

Vereador 


