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ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 
 
 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 024/18  

 

 

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

votos de congratulações com a Senhora Sandra Azevedo Silva, pela sua brilhante carreira 

como Assistente Social. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A Senhora Sandra Azevedo Silva nasceu em Bauru/SP, quando seu saudoso pai Sr. 

Cícero da Silva, ferroviário, e sua mãe Maria Clara da Silva, buscando um futuro melhor para 

seus seis filhos, deixaram Pirajuí/SP, fixando residência em Bauru. Sempre estudou em escolas 

públicas. Iniciou sua vida profissional como recepcionista aos 14 anos de idade, para auxiliar no 

sustento de sua família. As dificuldades despertam na jovem estudante o desejo de fazer uma 

faculdade numa área em que pudesse ajudar o próximo. 

 

Aos 18 anos de idade, prestou vestibular para a Faculdade de Direito de Bauru na ITE – 

Instituto Toledo de Ensino, mas acabou por matricular-se na Faculdade de Serviço Social de 

Bauru, concluindo no final de 1990, sua graduação no curso de “Assistência Social”. 

 

Em 1993, trocou a cidade de Bauru por Sorocaba/SP, quando exerceu a função de 

assistente social na Prefeitura Municipal de Sorocaba. Trabalhou no Conjunto Hospitalar de 

Sorocaba e na Penitenciária do Estado, na cidade de Iperó. 

 

Em 1996, conseguiu êxito no concurso público que prestou, tomando posse em fevereiro 

de 1998, no cargo público de assistente social na Prefeitura de Votorantim, prestando serviços na 

Unidade de Pronto Atendimento com atendimento de emergência e urgência, até o ano de 2001. 

Em 2004, exerceu sua função no Ambulatório de Especialidades Médicas. 

 

Na Unidade Básica de Saúde, há 14 anos, sempre trabalhou com prevenção e promoção à 

saúde, desenvolveu vários programas do Governo do Estado, tais como: planejamento familiar, 

programa saúde escolar, equipe multidisciplinar de matriciamento na saúde mental no 

atendimento às gestantes, e também, desenvolvendo parceria com o CRAS – Centro de 

Referência em Assistência Social, com atendimentos para a população em situação de risco e de 

vulnerabilidade. 

 

Foi coordenadora do Programa Viva-Leite, junto à Secretaria de Desenvolvimento Social 

do Estado de São Paulo, quando se destacou pela excelência no atendimento, recebendo vários 

elogios. Realizou diversas ações de promoção a Saúde, visando sempre o bem estar social da 

população. 
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A homenageada é graduada em Serviço Social pela ITE – Instituição Toledo de Ensino 

de Bauru, Pós-graduada em Gestão em Saúde Pública UNIRIO – Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro e capacitação em Administração Pública pela FAT – Fundação de 

Apoio à Tecnologia, em Sorocaba. 

 

Adotou a cidade de Votorantim como sua terra, sendo acolhida com muito carinho e 

respeito, contribuindo com seus conhecimentos no engrandecimento da cidadania e 

desenvolvimento do nosso município. 

 

Diante do exposto, e pelo constante destaque desta votorantinense de coração, envolvida 

com as coisas da nossa querida cidade e, que recentemente, recebeu elogio público do Governo 

do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, pelo 

trabalho desenvolvido no Programa Viva-Leite, é que prestamos esta justa homenagem à 

Senhora Sandra Azevedo da Silva, 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; 

 Aos Departamentos Jornalísticos das Rádios: Tropical FM, Cacique AM/FM e 

Band FM. 

 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 29 de maio de 2018. 

 

 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

“Pastor Dr. Luiz Carlos”  

Vereador 


