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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 010, DE 2018. 

 

Dispõe sobre a concessão do Título de "Cidadão 

Votorantinense" ao Senhor Carlos Amaral Melo. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  Fica a Câmara Municipal de Votorantim autorizada a conceder o Título de "Cidadão 

Votorantinense" ao Senhor Carlos Amaral Melo, pelos relevantes serviços prestados ao Município. 

 

Art. 2º  As despesas decorrentes com a aprovação deste Decreto Legislativo correrão por conta de 

verbas próprias consignadas no Orçamento. 

 

Art. 3º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 27 de novembro de 2018. 

 

 

 

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA 

“Gaguinho” 

Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO SENHOR CARLOS AMARAL MELO 

 

O Senhor Carlos Amaral Melo é conhecido como “Carlão Lanches” nasceu em São Paulo/Capital, 

no dia 24 de abril de 1956, filho de Emiliano Sabino de Melo (in memoriam) e de Olímpia Amaral de 

Melo. 

 

O homenageado veio para a cidade de Votorantim no ano de 1981, com 25 anos de idade e 

começou a trabalhar na antiga empresa Albanis. Casou-se a primeira vez em 1984, tendo dessa relação 

dois filhos: Patrícia e Thiago. 

 

Entrou nos serviços políticos, permanecendo por 10 anos como assessor de Jair Cassola e Flávio 

Chaves. Abriu uma lanchonete no ano de 1995, localizada no bairro Vila Nova Votorantim por 20 anos, 

onde foi possível fazer muitos amigos. 

 

Em 2013, como já se encontrava divorciado, há algum tempo, casou-se com a Senhora Monica 

Renata dos Santos, passando a ter três enteados: Nathaly, Bianca e Gabriel. 

 

No primeiro ano de casados, Carlos sofreu um infarto, necessitando realizar procedimentos 

cirúrgicos, podendo contar com muito carinho e cuidado, foi assim, que conseguiu se recuperar. No ano 

de 2014, sua lanchonete foi assaltada e devido a tal fato, Carlos sofreu um novo infarto, resolvendo então, 

fechar as portas do seu estabelecimento comercial.  

 

Atualmente, com 61 anos de idade, Carlos ainda não se cansou de trabalhar e, com isso, ajuda sua 

esposa a realizar decorações de festas. 

 

Por onde Carlos Amaral passa em nossa cidade é reconhecido e sempre tratado com um carinho 

especial. É um exemplo de honestidade e seriedade. Sempre atencioso com a família e solidário com 

todos, não mede esforços para ajudar as pessoas.  

 

Por todo o exposto, é que indicamos o nome do Senhor Carlos Amaral Melo, para receber desta 

Câmara Municipal o Título de "Cidadão Votorantinense". 

 

 

 

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA 

“Gaguinho” 

Vereador 


