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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 041/18  

 

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

desta Casa, votos de congratulações com o Senhor Luciano Rodrigues da Silva, pelos 

relevantes serviços prestados à comunidade votorantinense. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Luciano Rodrigues da Silva é morador de Votorantim, há 33 anos, no bairro 

Vossoroca. 

 

No segundo semestre de 2015, juntamente com um grupo de amigos da mesma região, 

que também cansados de observar a demora para o término da construção do Ginásio de 

Esportes do Mirante dos Óvnis, decidiram reformar por conta própria a quadra do Ginásio. 

 

Luciano e seu grupo de amigos não mediram esforços para através de doações e 

recursos próprios, revitalizarem o espaço que antes era tomado por sujeira e mato alto, 

servindo inclusive para usuários de drogas utilizarem o local. 

 

Eles recolheram todo o entulho do local, capinaram e pintaram a quadra, dando vida 

ao lugar que estava abandonado. 

 

Hoje, a comunidade pode usufruir da quadra até a conclusão da licitação e das obras 

do Ginásio de esportes do Mirante dos Óvnis. 

 

Diante do exposto, é que prestamos esta singela homenagem ao Senhor Luciano 

Rodrigues da Silva. 

 

 

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; 
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 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 20 de agosto de 2018. 

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 


