
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 033/18 

 

 

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

congratulações com o votorantinense, Sr. Ronaldo Messias, que é o idealizador do Projeto “Terminal 

da Leitura”, que está localizado no Terminal de Ônibus João Souto. 
 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O Projeto Terminal da Leitura, idealizado pelo técnico jurídico Ronaldo Messias, conta com a 

colaboração do Grupo São João, empresa responsável pelo transporte público de Votorantim e foi 

inaugurado dia 31 de julho. O projeto possibilita que as pessoas retirem e possam trocar livros entre si, 

incentivando a leitura. 

 

Os livros são de gêneros variados, incluindo: revistas e gibis. O objetivo é incentivar a leitura 

para qualquer idade, mas principalmente aos adultos, que podem conscientizar seus filhos sobre a 

importância da leitura. As crianças acabam tendo mais contato com a leitura na escola, sendo assim, os 

adultos são os que precisam desse incentivo. 

 

Messias acredita que, os livros serão devolvidos e acrescenta: “Quem tem a cultura de ler, vai 

devolver, pois sabe que é importante trazer de volta para que outras pessoas tenham a oportunidade de ler 

também”. Sendo assim, o homenageado agradece o Vereador Heber e seus assessores por incentivarem e 

darem suporte a esse importante projeto, o qual teve início no gabinete, com o apoio do Vereador. 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, ao Prefeito Municipal de Votorantim, à 

Secretaria Municipal de Educação, à COMAS, à empresa Auto Ônibus São João, bem como aos 

órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim; 

 TVR - Sorocaba; 

 Jornais: Folha de Votorantim, Gazeta de Votorantim, Ipanema, Diário de Sorocaba 

e Cruzeiro do Sul; 

 Rádios: Ipanema FM, Cantate FM, Nova Tropical FM, Band FM e Cruzeiro FM; 

 Universidade UNOPAR – Votorantim; 

 Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez; 

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

 Site do Sr. Irineu Oliveira "Cidade de Votorantim". 
 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 14 de agosto de 2018. 

 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS  

Vereador 


