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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 060/18  

 

 

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

desta Casa, votos de congratulações com a Senhora Shirlei Talita Lima, pelos serviços 

prestados à Câmara Municipal de Votorantim. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

   

A Senhora Shirlei Talita Lima, mais conhecida como “Talita Lima”, nasceu na 

cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, filha de Mauricio Araújo de Lima e Sueli 

Albino Tanajura de Lima, no dia 04 de novembro completará 1 ano de casada com o 

assistente de gestão administrativo e músico, Cláudio Marcio Garcia Parreira. Talita 

iniciou sua carreira artística com apenas 6 anos de idade como cantora de música gospel, 

e, nesta mesma época gravou seu primeiro disco, sendo que sua trajetória musical 

totalizou 3 CD’s como cantora solo e mais 6 com participações especiais. 

 

Em virtude de seus pais serem pastores e estarem envolvidos com trabalhos 

missionários, Talita morou em Sertãozinho/SP, Presidente Prudente/SP, Sorocaba/SP, 

Cianorte /PR, Sarandi/PR e São Paulo - Capital. Em 1995, Talita veio morar com a 

família em Votorantim no Parque Bela Vista, onde estudou e concluiu o ensino médio na 

Escola Estadual Daniel Verano. 

 

Em 2002, Talita iniciou o curso superior em Comunicação Social na Universidade 

de Sorocaba. Já nos primeiros meses de faculdade iniciou trabalhos voluntários na Rádio 

Comunitária Nova Tropical FM em Votorantim, com informativos diários. Em poucos 

meses foi convidada a fazer parte do Programa Esporte Mix exibido na TV Bandeirantes 

de Sorocaba com foco em esportes regionais. Logo depois, passou a fazer parte da equipe 

de reportagem do Programa Horse Brasil, apresentado pelo jornalista Hermano Henning, 

exibidos na TV Sorocaba/ SBT e em mais 6 canais da Sky e Net.  Em seguida trabalhou 

como redatora na Editora SBC, redatora na agência Studium Comunicações e Marketing, 

repórter na TV Rede Ativa, repórter e apresentadora do Programa Espaço Gospel, na TV 

Votorantim. 

 

Em 2006, concluiu o curso de Bacharel em Comunicação Social com Habilitação 

em Jornalismo, após a formação superior sempre buscou constantes atualizações na área 

e fez diversas especializações na área de comunicação, das quais podemos destacar: 

Gestão da Comunicação Integrada, Especialização em Assessoria de Imprensa, 
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Especialização em Eventos no Ambiente Legislativo, Curso de Cerimonialista, Fotografia 

Jornalística, atualização em reportagens especiais e documentários. 

 

Em 2009, Talita iniciou seu trabalho como Assessora de Comunicação da Câmara 

Municipal de Votorantim, convidada na época, pelo então Presidente da Câmara Sr. 

Pedro Nunes Filho, Talita foi a primeira mulher a ocupar este cargo no Legislativo, 

incialmente, desenvolveria sua atividade por apenas um mandato, mas foi convidada a 

permanecer por mais quatro mandatos e trabalhou também com os Presidentes  do 

Legislativo: Marcão Papeleiro, Heber Martins e Eric Romero. 

 

Neste período desenvolveu a comunicação institucional, obteve relacionamentos 

com as entidades, as organizações e as associações locais e regionais, com o objetivo de 

criar, estabelecer e fortalecer as parcerias institucionais. Identificou as reais necessidades 

de comunicação de acordo com o Legislativo, assim, desenvolveu e aplicou metodologias 

com a finalidade de divulgar os trabalhos de todos os vereadores (independente da 

filiação partidária), em formatos adequados para cada tipo de plataformas de mídias e 

imprensa local. 

 

Quando assumiu a Assessoria de Comunicação, a Câmara não contava com uma 

equipe, Talita se desdobrou para desenvolver as responsabilidades diárias entre elaborar e 

produzir os releases, organizar, planejar as audiências públicas e atos solenes, agendar 

entrevistas para os Vereadores participarem dos programas de rádio e TV, enfim, atender 

todas as atividades inerentes à assessoria de imprensa, bem como, à Mesa Diretora, 

Presidência, Vereadores e imprensa em geral.  O setor de Comunicação passou a exercer 

um papel fundamental e muito importante, ao sugerir ações, mudanças, proporcionar 

inovações e auxiliar em tomada de decisões estratégicas do Legislativo, e, principalmente 

em conjunto com os demais setores da Câmara na execução dos eventos oficiais 

elaborados por esta Casa de Leis. Hoje, muitas atividades que são executadas de formas 

tão naturais, no entanto, propor essas inovações era enfrentar opiniões contrárias e a 

incerteza de que tais inovações poderiam de fato solucionar diversas questões e 

proporcionar resultados positivos.  

 

Podemos citar, como exemplo quando Talita passou a utilizar as tecnologias 

disponíveis para proporcionar economia e agilidade em seu setor, antes as proposituras  

eram impresssos, cópia a cópia, para cada veículo de comunicação, entregues um a um, 

essa tarefa gerava custos com transportes, impressões, papéis, bem como, disposição de 

motoristas e veículos, tempo para realizar a entregar desses materiais impressos, desde 

então, esse mesmo material passou a ser anexado na íntegra em pastas zipadas para que 

pudessem ser consultados, por e-mails, juntamente com os releases, disponíveis em 

linguagem jornalística e de fácil compreensão. Talita sempre priorizou melhorias e 

inovações no processo de comunicação do Legislativo, dentre eles, inclui, por exemplo, a 

utilização do Facebook para divulgar todos os trabalhos do Legislativo, a ideia foi 

sugerida por ela, numa época em que nenhuma Câmara ou grupo político tivesse 

implementado este tipo de comunicação, parecia algo totalmente descabido, pois não 
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havia um padrão que pudesse servir como modelo, orientação e exemplos a serem 

seguidos, podemos afirmar que a Câmara Municipal de Votorantim foi pioneira, pois na 

época foram feitas pesquisas pelo departamento jurídico para obter um parâmetro e não 

foi encontrado. Com certeza, o Facebook popularizou essas informações, incluindo 

adolescentes, jovens, adultos e idosos, facilitando o acesso às ações do Legislativo. 

 

Com o tempo, novas ideias foram acopladas, por exemplo, quando iniciou a 

gravação de vídeos do seu próprio celular para elaborar pequenas reportagens, editava e 

disponibilizava no canal do Youtube, gradativamente obteve o apoio da Mesa Diretora 

que passou a investir em equipamentos mais adequados, com mais qualidade, edições 

jornalísticas, e assim, mostrou que era possível sim criar conteúdos, com 

profissionalismo, qualidade e baixo custo, bem como, disponibilizá-los em canais direto 

do Legislativo, ideias que, aos poucos foram aprimoradas e acopladas ao site oficial da 

Câmara para o conhecimento dos internautas. Como cerimonialista e mestre de 

cerimônias, Talita auxiliou gradativamente nas reformulações de eventos, atos 

comemorativos, palestras e atos solenes, por exemplo, desde a elaboração dos convites, 

divulgação, planejamento, coordenação, organização e apresentação desses eventos, 

contando com 100% de participação da equipe da Câmara, trabalhando aliada com os 

setores de Secretaria, RH, Informática, Compras e demais departamentos. Talita também 

elaborava os roteiros das solenidades em todas as fases dos eventos oficiais da Câmara 

Municipal, incluindo, sessões de posse em conjunto com o Executivo, audiências 

públicas e sessões solenes. Dentre essas inovações, podemos destacar também, as sessões 

solenes que passaram a contar com as homenagens em formatos de reportagens, também 

foram implementados documentários históricos e vídeos institucionais, essa iniciativa 

proporcionou rapidez na apresentação, maior dinamismo e mais emoção a todos os 

participantes. 

 

A iniciativa de elaborar e produzir as imagens para o Hino Oficial do Município 

também surgiu por parte de Talita, hoje, são exibidas em todas as solenidades do 

Legislativo. Neste período Talita também atuou na área de fotojornalismo, rádio 

jornalismo, e mais tarde, foi convidada a produzir e apresentar o Programa "Câmara em 

destaque" no Canal 10. No ambiente de trabalho, Talita sempre foi muito carismática e 

com a sua alegria contagiante, chegava na Câmara sempre com um sorriso no rosto, 

muita disposição, sempre atenta a ouvir as reais necessidades e procurava propor 

soluções, não media esforços, pois além de trazer novas ideias, por diversas vezes abriu 

mão de finais de semana e feriados para colocar essas ideias em prática. Por meio do seu 

trabalho demonstrou grandes avanços e o quanto era importante ampliar e investir em 

comunicação para desenvolver o trabalho em equipe, para que tais funções fossem 

melhores distribuídas de acordo com cada especialização, foi quando, em conjunto com o 

RH, sugeriu à Mesa Diretora, a contratação de estagiários nas áreas de Design Gráfico, 

Rádio e TV, Jornalismo, bem como, a realização de concursos públicos para a área de 

comunicação. Nesse processo todo, Talita repassou todos os conhecimentos adquiridos 

ao longo desses anos aos estagiários, que passou a treiná-los e tratá-los como 

companheiros de trabalho para que pudessem dar prosseguimento aos trabalhos.  
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Em suas palavras Talita diz: "Agradeço aos Presidentes com quem tive a 

oportunidade e a honra de trabalhar no período de 2009 a 2016. Foram grandes desafios 

que foram superados, mas só foram possíveis concretizá-los em virtude da confiança que 

obtive por parte dos Presidentes com os quais eu trabalhei, agradeço à toda equipe da 

Câmara, funcionários e estagiários que cooperaram para a realização de todos estes 

trabalhos, mais do que algo profissional, a Câmara foi pra mim, um grande aprendizado 

para a vida e levo grandes amigos que fiz e que tenho orgulho de dizer que fiz parte desta 

história. 

 

Atualmente, moro no Rio de Janeiro/RJ, mas tenho minha residência aqui, estou 

lá, mas meu coração sempre será votorantinense". 

 

Que do deliberado se dê ciência à homenageada. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 30 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão” 

Vereador 


