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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 079/18  

 

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

votos de congratulações com a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer na pessoa do 

Sr. Davi Alamino Louredo - Chefe de Eventos - pelos relevantes serviços prestados à 

comunidade votorantinense, em especial, por difundir a cultura coordenando diversos eventos 

culturais em nossa cidade. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Davi Alamino Louredo é nascido em 02 de novembro de 1980, é casado desde 2004 com 

Jucimara Caverzan Louredo e é pai de dois filhos: Otávio e Isadora. 

 

Ele é formado Técnico em Eletrotécnica Industrial.  Sua história na Prefeitura de Votorantim 

começou em 01 de janeiro de 2001 como contratado onde ficou até o mês de abril de 2007. 

 

Davi motivado pelo trabalho que desenvolvia decidiu prestar concurso na Prefeitura Municipal 

onde ingressou como Eletricista no mesmo ano, então, começou a cuidar da parte técnica e 

operacional do Teatro Municipal onde ficou por anos (até hoje, atua no Teatro local dando auxílio e 

suporte), também atuou no Projeto “Cinema nos bairros” entre outros eventos da Secretaria de Cultura. 

Além da parte cultural Davi ainda fazia a Manutenção dos computadores da rede da educação e das 

salas de informática e Prodesp. 

 

Por esses e outros serviços, Davi se destacou na parte elétrica chegando a fazer a manutenção 

dos semáforos da cidade, fazendo a manutenção e programação deles. 

Davi passou por praticamente todas as Secretarias, de alguma forma, trabalhando e auxiliando 

na parte elétrica. 

Em 2017, Davi acabou sendo reconhecido por todo o trabalho desenvolvido até então, foi a 

partir daí, designado como Chefe de Eventos em janeiro de 2017, onde atua até hoje, dando total 

auxílio aos eventos da Secretaria de Cultura. 

 

Falar em Cultura e não lembrar de Davi ficou quase impossível já que, hoje, ele está em 

praticamente todos os eventos da Secretaria. 

 

Cumpre destacarmos os principais eventos da Secretaria de Cultura em 2018: 

 

* Equipe Sectur auxiliou na organização da Copa Brasil de Futebol Infantil; 

* Aulas de Axé no Aquário Cultura: 

* Palco Livre; 

* Encontro de Carros Antigos; 

* Apresentação de Samba Enredo; 

* Carnaval - com apresentação de marchinhas com a banda BAMAVO pela Avenida 31 de 

março; Carnaval da 3ª Idade; Carnaval da Inclusão; CarnaRock; Carnaval em 3 Bairros; Matinê na 

Praça de Eventos, Desfile e Samba de roda; 
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* Participação em diversas exposições de artesanato com Osvaldo Pedro e Chico Santeiro, 

representando a cidade;  

* Realização de Oficinas de Máscara de Carnaval; de Páscoa; fotografia com celular; Artes 

Circenses; Teatro Adulto e infantil; Dança de Salão adulto e 3ª idade; Fotografia; Criação Audiovisual 

e Desenho Adulto e Infantil; Oficina de preservação de Acervo Fotográfico; Maracatu e Elaboração de 

Projetos Culturais; 

* Blitz da Cultura e Esporte; 

* Café Cultural na Feira de Artesanato; 

* Apresentação de Bandas Autorais; 

* Projeto Vizinhos Culturais em parceria com as cidades de Votorantim, Sorocaba, São 

Roque, Mairinque e Alumínio, realizando o intercambio com Exposição de fotos antigas e festival de 

bandas com 5 apresentações; 

* Concurso Miss Caipirinha 

* Mostra de Dança; 

* Palco Cultura com apresentação com cachê de 22 artistas da cidade de Votorantim na Festa 

Junina de Votorantim; 

* Festival de Música no Palco Cultura na Festa Junina de Votorantim; 

* Quintaneja 

* Quarta Sertaneja 

* Parceria com Integra Comunidade; COMAS; SEMA; Sedesp; Etec e outras Secretarias e 

entidades ao longo do ano com espaço e estrutura de Som; 

* Exposição Arte Sacra, Exposição de fotos Antigas; 

* Vídeo promocional e o evento de 2 dias do Dia Mundial do Rock; 

* Semana da Diversidade; 

* Projeto Herança Nossa História (gravando a história de vida de 6 antigos moradores de 

Votorantim e sendo presenteados com a Banda em frente a suas casas); 

* Choros & Serestas nas ruas da cidade: 

* Parceria no Evento de Anime: 

* Apoio no evento Brincando na Praça: 

* Apoio no Desfile de 7 de Setembro; 

* Parceria no EstimaCão; 

* Baile dos Passinhos; 

* Parceria na Exposição de Brinquedos Antigos; 

* Dia das Crianças na Praça de Eventos; 

* Evento de Hip Hop; 

* 2 dias de apresentações da Consciência Negra no Auditório Municipal (música, dança, 

artesanato, culinária, exposições e moda); 

* 6 apresentações pela cidade do Cine Boa Praça com execução de oficina de Cinema e 

gravação de um mini documentário;  

* Apoio no Desfile de Aniversário de Votorantim; 

* Casa do Papai Noel recebendo mais de 7 mil visitantes;  

* Parceria com  a Caravana de Natala da Coca-Cola; 

* Parceria com a TV TEM na Cantata de Natal; 

* Parceria com a Carreta Sertaneja com o evento Sertanejo Encontro Fest; 

* Feira de Artesanato de Votorantim; 

* Escola de Música de Votorantim "Maestro Nilson Lombardi"; 

* Projeto Guri; 

* Atividades no Museu histórico de Votorantim "Ettore Marangoni" com o Projeto 

"Aprendendo no Museu"; 

* Atividades no CEU das Artes, na biblioteca e no Centro de informática; 

* Atividades no Auditório Municipal "Francisco Beranger"; 

* Apresentação de Corais na Casa do Papai Noel; 
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* Ônibus Multicultural; 

* Música na Praça. 

*Atividade com 2 Conselhos (de Cultura e de Turismo); 

* Município fazendo parte do MIT; 

* Fundo de Cultura; 

 

É por essas e outras ações que se faz mais do que justa esta congratulação. 

 

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; 

 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”. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 18 de dezembro de 2018. 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 


