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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 055/18  

 

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

desta Casa, votos de congratulações com o Senhor Anderson Cristiano Soares “Andi 

Rocker” pelos relevantes serviços prestados à comunidade, sendo referência no Cururu, e 

também, no Rock de nossa cidade através do Projeto “Palco Livre”. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Quando fazemos referência ao cantador de cururu, logo lembramos no artista de meia 

idade, que tem estilo caboclo e é um poeta do verso, que encontra inspiração em qualquer 

assunto, para fazer seus versos de forma improvisada e de ritmo de viola. Entre tantos 

cururueiros da cidade de Votorantim, existe um jovem que despertou a curiosidade no meio 

artístico e é uma grata revelação entre os novos cantadores do gênero. 

 

Anderson Cristiano Soares, conhecido como "Andi Rocker" ou Andinho, conheceu o 

cururu através do seu avô, que era um fã incondicional, conhecia todos os cantadores da 

região. Quando ia visitar o avô ele costumava ficar ouvindo as fitas K7 no toca fitas do antigo 

Fusca que ele tinha, ficava horas com seu avô ouvindo e cada um que cantava seu avô falava 

sobre a história do cururueiro. 

 

Andinho começou a prestar atenção nas rimas, e, nas histórias contadas por cada 

cururueiro, geralmente histórias sobre a roça, trabalho rural, histórias bíblicas e as 

provocações da disputa entre eles. Tudo isso despertou a curiosidade em conhecer um pouco 

mais a história do cururu, de onde surgiu, até os dias atuais, acabou conhecendo os grandes 

nomes do cururu e passou a acompanhar as apresentações de cururu na região, Sorocaba, 

Piedade, Tatuí, Piracicaba, entre outras.  

 

Foi conhecendo e pegando gosto pela tradição, sempre com aquilo na cabeça, ficava o 

tempo todo cantarolando alguns versos, até que um dia foi assistir um desafio aqui na cidade, 

e um cururueiro não pode vir, então, logo se apresentou ao dono do local, dizendo que se caso 

não viesse o cantador, ele poderia cantar no lugar. Não levaram muito a sério, mas deixaram 

Andinho fazer uns versos, e para sua surpresa e a de todos presentes, fui muito bem. A partir 

daí nunca mais parou, ganhou vários torneios importantes na região. 

 

No “Palco Livre” sua história começou há 5 anos atrás. O “Palco Livre” foi um projeto 

criado pela extinta "Associação do Rock de Votorantim”. Como a associação se desfez, 

Andinho assumiu o compromisso de continuar esse trabalho em parceria com a Secretaria 

Municipal de Cultura. O Palco Livre é um evento que cresce a cada edição, sempre focando 

em bandas independentes de Votorantim e região que trabalham com músicas autorais, e 

também, tributos. 
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Durante esses 5 anos, tivemos renomadas bandas se apresentando na cidade, inclusive 

internacionais e a quantidade de material enviado pelas bandas de todo Brasil querendo uma 

oportunidade de tocar em Votorantim é enorme, isso é um orgulho imenso. 

 

Hoje, Votorantim ganhou destaque no mundo underground, e também, ficou  

conhecida como "Cidade do Rock" em alusão a todo esse evento que vem acontecendo. 

 

Anderson Cristiano Soares é eternamente grato pela oportunidade que deram de poder 

fazer parte de tudo isso e representar a cultura no nosso Município. 

 

 

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

imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim, TV TEM, Record Paulista, SBT, Band; 

 Jornais: Folha de Votorantim, Gazeta de Votorantim, Ipanema e Cruzeiro 

do Sul; 

 Rádios: Ipanema, Cantate FM, Nova Tropical FM, Band FM e 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 2 de outubro de 2018. 

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 


