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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 
 
 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 032/18  

 

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

desta Casa, votos de congratulações com o Senhor Alexandre Gonçalves Domingues pelo 

trabalho desenvolvido em nosso município há mais de 20 anos e, principalmente, pelo 

trabalho desenvolvido com o grupo da 3ª Idade. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Alexandre Gonçalves Domingues nasceu em 08/abril/1969, em São Paulo (SP), filho 

de Lazáro Domingues Neto e Ester Gonçalves Domingues. 

 

Alexandre veio para Votorantim em 1987, um ano após seus pais terem vindo, 

motivado pela oportunidade de cursar Educação Física na Faculdade de Educação Física da 

ACM de Sorocaba - FEFISO. 

 

Ingressou na Prefeitura Municipal de Votorantim em 23 de maio de 1995, onde atua 

até hoje como Técnico Desportivo. 

 

Desenvolveu diversos projetos na área de eventos, recreação e lazer em vários bairros 

do nosso município. Entre os projetos destaca-se o projeto Férias Quentes, que acontecia no 

CERMAG no Bairro do Rio Acima e no Centro Comunitário do Parque Bela Vista até 

meados de 1996. 

 

Em 1997, com a mudança da Administração, começou a trabalhar com grupos de 

ginástica e com o grupo Viver da Terceira Idade (por indicação da primeira dama de 

Votorantim na época, a Senhora Nilceia Souto) no SESI Votorantim, graças a uma parceria do 

SESI com a Prefeitura. 

 

No trabalho com a terceira idade desenvolveu vários projetos ligados à saúde e 

qualidade de vida (atividades físicas, viagens, eventos, jogos, etc.). 

 

Participou como Chefe de Delegação em 12 edições do JORI (Jogos Regionais do 

Idoso nas fases regional e estadual) desde 2006, até o presente momento, sendo nos seguintes 

anos: 2006 em Jaú, 2007 em Sorocaba e Praia Grande, 2008 em Botucatu, 2009 em 

Itapetininga, 2010 em São Roque e Guarujá, 2011 em Itapetininga e São José do Campo, 

2012 em Tatuí e Santos, 2013 em Cerquilho e Osvaldo Cruz, 2014 em São Roque e 

Presidente Prudente , 2015 em Itapetininga, 2016 em Avaré e Barretos, 2017 em Itapetininga 

e 2018 em Itapeva e Praia Grande. 
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Em 1998, o então prefeito de Votorantim, o Senhor João Souto Neto, solicitou que ao 

grupo Viver da Terceira Idade se apresentasse no “casamento caipira” e na dança da quadrilha 

na Abertura da Festa Junina de Votorantim. Assim, coube a ele a parte da organização da 

"quadrilha junina" e ao Senhor Plácido o “casamento caipira”. Em 1998 e 1999 o “Padre” do 

“casamento caipira” foi o Senhor Plácido e a partir de 2000 Alexandre passou a fazer o papel 

de “Padre” coordenando então, o casamento e a quadrilha onde está até a presente data. São 

vinte anos seguidos em que o Grupo da 3ª Idade realiza a abertura da Festa Junina de 

Votorantim com tais apresentações. 

 

Além do trabalho com a Terceira Idade, Alexandre vem desenvolvendo diversas outras 

atividades ao longo desses 23 anos como funcionário na Secretaria Municipal de Desporto, 

como: aulas de ginástica e yoga em diversos bairros da cidade, acompanha também o grupo 

do CAPS (Centro de Atenção psicossocial) e participa de diversos eventos, como: Copa Brasil 

de Futebol Infantil, Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior, Dia do Desafio. 

 

Pelo exposto, são mais do que merecidos votos de congratulações a esse dedicado 

funcionário público que faz o seu trabalho com dedicação e carinho, trazendo a diversas 

pessoas ao longo desses mais de 20 anos,  qualidade de vida e alegria. 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, bem como, aos órgãos de 

imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim; 

  Jornal "Folha de Votorantim"; 

  Jornal "Gazeta de Votorantim";  

 Jornal "Ipanema";  

 Jornal “Cruzeiro do Sul”;  

 Rádio Ipanema; 

  Rádio Cantate FM; 

 Rádio Nova Tropical FM; 

  Rádio Band FM; 

 Rádio Cruzeiro FM; 

 Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez; 

 Site do Sr. Edson Correa, "Cidadão Votorantinense"; e,  

 Site do Sr. lrineu Oliveira "Cidade de Votorantim”. 

 

 

 

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

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 

 

 


