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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 053/18  

 

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

desta Casa, votos de congratulações com a nova Diretoria da Rádio Nova Tropical FM, na 

pessoa do novo Diretor Geral Sr. Alexandre Moreto e, extensivamente, aos demais 

Diretores, Sr. Edson Sanches, Diretor Administrativo e Sr. Roberto Massuco, Diretor de 

Operações, aos membros do novo Conselho Fiscal: Sr. Ítalo Barros Pereira; Sr.ª Sandra 

Mara de Souza Sanches, e Sr. Darci Aparecido Antonio e do novo Conselho 

Comunitário, composto por: Srª. Ana Tereza Santucci Sales; Sr. Daniel Sentelhas, Sr. 

Everton Delapasi; Sr. Celso Fernando Oliveira Campos, e Sr. Marcos Robles Poiato.  

 

 

JUSTIFICATIVA: 
 

A Rádio Tropical FM iniciou suas atividades em 1998, para suprir a lacuna de 

entretenimento. É uma emissora que, além de atender aos requisitos estabelecidos pela Lei da 

RadCom (Rádio Comunitárias), desenvolve em Votorantim diversas atividades culturais e 

educativas de prestação de serviços, entre outras.  

 

A missão da Rádio Nova Tropical FM é oferecer aos ouvintes conhecimento e 

entretenimento por meio da interação com artistas e personalidade locais, nacionais e 

internacionais.  

 

Preserva o compromisso com a comunidade, estimula a inspiração e inovação e busca 

a flexibilidade e a pluralidade. 

 

Hoje, tem uma audiência significativa de ouvintes que utilizam os dispositivos móveis, 

principalmente, os smartphones e tablets, que oferecem a facilidade, comodidade e a 

velocidade na informação, prestação de serviços e da programação cultural, esportiva, 

musical, etc., inclusive com transmissões ao vivo.  

 

Além de diversos programas que atingem vários segmentos e idades, a Rádio Nova 

Tropical FM está presente em todas as redes sociais. O uso dessa tecnologia permite ao 

votorantinense que está em viagem em qualquer lugar do mundo, sintonizar a Rádio Nova 

Tropical FM e ficar próximo de sua origem, por meio do noticiário e da programação 

regional. 

 

A sua área de cobertura compreende além de Votorantim, as cidades de: Sorocaba, 

Salto de Pirapora, Porto Feliz, Iperó, Capela do Alto, Araçoiaba da Serra, Boituva, entre 

outras. 

 

Portanto, fica aqui registrado o nosso reconhecimento e gratidão a todos os diretores 

voluntários que já dirigiram a Rádio Nova Tropical FM desde a sua criação e à nova diretoria, 
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com votos de que possam promover um excelente trabalho em favor da nossa comunidade. 

Sabemos que todos vocês amam fazer rádio.  

 

Que do deliberado se dê ciência aos homenageados, 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”. 

 

 

 

Salão Nobre "Francisco Munhoz", em 25 de setembro de 2018. 

 

 

 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 

Vereador 


