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“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 
 
 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 020/18  

 

 

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

votos de congratulações com a Senhora Gilda Elaine Trevisani, nascida em Votorantim, é 

autora do recente lançamento "Lions e a cidade de Votorantim", contando a história de 50 

anos de atividade do Lions em nossa cidade. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A Sr.ª Gilda Trevisani é nascida em nossa cidade, formada em Jornalismo pela 

Universidade de Sorocaba (Uniso); fez Jornalismo Esportivo na Faculdade de Comunicação 

Social Cásper Líbero, é formada em Letras pela Faculdade de Ciências e Letras em Sorocaba, em 

Pedagogia pela Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de São Roque; Pós-Graduada 

em Arte e Educação pela Faculdade Corporativa Cespi (Facespi) e Educação Ambiental pela 

Faculdade de Conchas (Facon). 

 

Ela iniciou sua carreira na Educação em 1999 como professora na Rede Estadual de 

Ensino, tendo lecionado em várias escolas estaduais de Votorantim, tais como: "Comendador 

Pereira Inácio", "Pedro Augusto Rangel", "Clotilde Beline Capitani", "Antonieta Ferraresi", 

"Evilázio de Góes Vieira", "Azarias Mendes" e "Daniel Verano", onde participou por meio de 

projetos de solidariedade promovidos pela vice-diretora Marilene Mesadri. 

  

Foi assessora de imprensa da Prefeitura de Votorantim. É professora efetiva da rede 

municipal de ensino. Lecionou na Fundação Casa, onde, juntamente com os educandos produziu 

um jornal interno, incentivando a criação de textos e a arte da fotografia. 

 

Em 2008, produziu uma coleção de livros infantis "Conheça Votorantim" e com a ajuda 

de patrocinadores distribuiu esses livros gratuitamente para os estudantes da rede municipal. 

 

Fez parte do Rotary Club de Votorantim e, hoje, é membro do Lions Clube de 

Votorantim, onde tem como padrinhos a Sra. Marilene Mesadri e o Sr. Rubens Mesadri, que 

sempre a apoiaram em seus projetos. 

 

A homenageada é autora do livro "Lions e a cidade de Votorantim", onde resgata a 

história de 50 anos da entidade em Votorantim. Foram nove meses de intensas pesquisas, 

entrevistas, coleta de dados, resgate de fotos antigas e recentes das ações do Lions Clube até 

conseguir a produção desse importante material histórico. Segue breve relato do livro: 

 

“Nesse ponto, não se pode olvidar o papel do Lions Clube, cujo Lions Club Internacional 

figura entre as maiores organizações internacionais de clubes de serviços do mundo, com foco 

nos serviços humanitários (Juventude, Meio Ambiente, Visão, Fome, Diabetes). 
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No Brasil, o Lions chegou em 1952 no Rio de Janeiro. Em Votorantim a ideia surgiu com 

o Dr. José Ermírio de Moraes. Para ele Votorantim era uma cidade crescente e necessitava de um 

clube de serviço. Foi fundado no dia 04 de outubro de 67”. 

 

Neste importante relato impresso da nossa história, o leitor conhecerá, além da trajetória 

do Lions em Votorantim, um pouco mais dos trabalhos sociais como: doação de enxovais, 

doação de cobertores, alimentos, aparelho auditivo, dentre outros. Os eventos, tais como: a Festa 

Junina e a Festa do Chopp, a Feira da Saúde, além de ações nas questões ambientais. 

 

O livro também relata alguns pontos turísticos, como a Cachoeira da Chave, Represa de 

Itupararanga (o maior berço hídrico da região), Serra de São Francisco, Capela da Penha e várias 

cachoeiras. 

 

Pelo exposto acima e o destaque dessa votorantinense, envolvida com as coisas da cidade 

e sua história, a Câmara Municipal de Votorantim presta a justa homenagem à Sr.ª Gilda Elaine 

Trevisani, pelos relevantes serviços prestados à comunidade, enchendo de orgulho o povo de 

Votorantim. 

 

Que do deliberado se dê ciência à homenageada e: 

 

 À TV Votorantim; 

 Aos jornais: Gazeta de Votorantim e Folha de Votorantim; 

 Às Rádios: Tropical FM e Cacique AM/FM; 

 À Rádio Band FM – Departamento Jornalístico. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 15 de maio de 2018. 

 

 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

“Pastor Dr. Luiz Carlos”  

Vereador 


