
 
 

1 
 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 
 
 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 057/18  

 

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

desta Casa, votos de congratulações com o Senhor Professor Fabio Luiz Vieira, pelos 

relevantes serviços prestados à comunidade votorantinense e por sua dedicação como 

professor de Educação Física em nosso Município. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Fabio Luiz Vieira é nascido em Itapetininga/SP em 26/11/1977, filho de Cinira 

Siqueira Vieira e Luiz Delfino de Jesus Vieira; é casado com Fabiana Valenti Vieira, tem um 

filho, o pequeno Gabriel, de 07 anos. 

 

Fabio se formou professor de Educação Física em 2003 e de lá pra cá sempre buscou 

se aperfeiçoar realizando cursos e sempre atento às novidades na área da educação, 

principalmente, na área de educação Física. 

 

Em 2012 ingressou na Escola Municipal “Sueli da Silva Paula”, começando assim sua 

história em nossa Cidade. Posteriormente, trabalhou em outras escolas, bem dizer norte, sul, 

leste e oeste de Votorantim, sempre com o ensino fundamental até 2017, onde passou a atuar 

com ensino infantil. Em 2014 foi trabalhar na Secretaria de Educação como Professor 

Orientador da Oficina Pedagógica com projetos ligados à educação. 

 

Em 2017 retornou para a Escola Municipal “Betty de Souza Oliveira” onde está até 

hoje. Em 2016 recebeu junto à Secretaria de Educação o Selo Social, participando ativamente 

de todas as ações ligadas à educação. 

 

Querido e lembrado por vários alunos de todas as escolas por qual passou, Fabio 

sempre foi além das atribuições básicas de um professor sendo "amigo dos alunos". 

 

Devido a todo esse histórico de sucesso, dedicação e empenho em nossa rede 

municipal de ensino, o Vereador Luciano Silva apresenta o presente Requerimento Especial 

de votos de congratulação com o Professor Fabio Luiz Vieira. 

 

 

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

imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim; 

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

do Sul; 
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 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 16 de outubro de 2018. 

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 


