
 
 

1 
 

Câmara Municipal de Votorantim 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 
 
 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 040/18  

 

 

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

votos de congratulações com o Senhor Roque Dias Prestes, por escrever recentemente o livro 

“Contribuição à História de Votorantim” e pelos relevantes serviços prestados à 

comunidade votorantinense. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

O Senhor Roque Dias Prestes é nascido em Pardinho/SP, no dia 28 de dezembro de 1938, 

filho de Benedito Dias Prestes e Lázara Maria Conceição. É casado com Dirce Helena Dias 

Prestes, é pai de 4 filhos, avô de 6 netos, e possui 1 bisneta. 

 

O homenageado é advogado formado pela Faculdade de Direito de Sorocaba, especialista 

em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito de Itapetininga; participou das seguintes 

entidades: Associação Comercial e Industrial de Votorantim, na qual atuou como Presidente; 

Associação de Pais e Amigos de Excepcionais - APAE de Votorantim, onde foi o 1º Diretor de 

Patrimônio; Guarda Mirim de Votorantim, onde foi Presidente; integrante da Ordem dos 

Advogados do Brasil, na Subseção de Votorantim e Vice-Presidente já na primeira Diretoria da 

entidade; foi 1º Vice-Presidente, e também, Presidente, em duas gestões, da Santa Casa de 

Misericórdia de Votorantim; foi Secretário da 1ª Diretoria da Academia Votorantinense de 

Letras, Artes e Histórias; participou da fundação do Rotary Clube de Votorantim, tendo sido 

Presidente em seis anos rotários. 

 

Foi fundador do primeiro jornal do município, o “JV Jornal de Votorantim”. É 

compositor, cronista, escritor, jornalista e poeta. Já lançou seu primeiro livro autobiográfico “A 

História da Minha Vida”. Pretende ainda lançar mais quatro livros. Tem gravado em CD sete 

músicas, cujas letras e músicas são de sua autoria e arranjo de Antonio Trinhorato, conhecido 

como Tonny Cantor. 

É conhecido na sociedade votorantinense como apreciador de carros antigos, sendo 

proprietário de alguns deles. Tem na leitura seu passatempo. Sendo também usuário assíduo da 

Internet, possuindo mais de 2.500 amigos virtuais no Facebook. 

 

Acaba de lançar a obra de cunho histórico: "Contribuição à História de Votorantim", onde 

conta as coisas de Votorantim e diversas curiosidades. O homenageado faz parte da história de 

Votorantim e vem contribuindo incessantemente, ora com seus dotes profissionais, ora com sua 

perspicácia na observação do nosso cotidiano, ora com seu talento na escrita e na composição de 

melodias inspiradas, dentre outras habilidades, merecendo, sem qualquer ressalva, as 

homenagens dessa Casa de Leis, pois Votorantim ultrapassa seus limites territoriais, por força da 
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contribuição do Dr. Roque, sendo reconhecido na região de Sorocaba e outros cantos do Estado 

de São Paulo. 

 

Por todo o exposto, e pelo destaque deste votorantinense de coração, envolvido com as 

coisas da cidade e sua história, a Câmara Municipal de Votorantim presta a justa homenagem ao 

Dr. Roque Dias Prestes, pelos relevantes serviços prestados à comunidade, enchendo de orgulho 

o povo de Votorantim. 

 

 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, 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. 

 Ao Lions Clube de Votorantim; 

 À Academia Votorantinense de Letras; 

 À Associação Comercial de Votorantim; e 

 À Ordem dos Advogados do Brasil – OAB de Votorantim. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 21 de agosto de 2018. 

 

 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

“Pastor Dr. Luiz Carlos”  

Vereador 


