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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 003/19 

 

 

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

votos de congratulações com o Senhor Edgard Soares, por ser o funcionário mais antigo 

ainda em atividades, na Empresa Votorantim Cimentos, completando 54 anos de trabalho 

no mês de março. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Edgard Soares, hoje, com seus 73 anos de idade e com 54 anos de trabalho no Grupo 

Votorantim na Unidade Santa Helena, eletricista, viúvo, tem 3 filhos e 4 netos. Iniciou seu 

trabalho na referida empresa no setor do Moinho de Pasta e Cimento e foi estudando na área que 

sempre mais gostou: elétrica, formou-se Eletricista de Manutenção, fez um curso por 

correspondência em 1968, com o qual teve a oportunidade de trabalhar como Enrolador de 

Motor e com o decorrer do tempo pelo reconhecimento à sua dedicação veio a trabalhar na área 

de Alta Tensão.  

 

Ele sempre teve como principal objetivo proporcionar conforto e educação aos filhos, e, 

reconhece também que, todo o seu esforço foi o que o ajudou a permanecer na empresa até hoje. 

Destaca ainda, a importância da evolução da cidade, pois a seu ver sem essa evolução não teriam 

sido abertas oportunidades a muitos moradores locais que também participaram da empresa. Seu 

avô Roque já trabalhava na mesma empresa onde ocupou o cargo de Mecânico de Ensacadeira, 

seu pai Sr. Gregório também trabalhou na pedreira de Baltar, um serviço muito perigoso, e ainda, 

por um período seu filho Edvaldo já trabalhou lá. 

 

Atualmente, o filho caçula Eduardo trabalha na Unidade de Salto/SP da Votorantim 

Cimentos, com formação em Engenheira Elétrica, iniciou ali como estagiário e, hoje, como 

Técnico, bem como tem o genro também trabalhando na Unidade Santa Helena com 33 anos de 

serviços prestados na empresa. 

 

O homenageado tem orgulho da sua história, praticamente criou-se dentro da empresa, já 

que está por mais de 54 anos passando por várias gerações, local onde conseguiu formar um laço 

muito grande entre amigos, já que passa muito tempo na empresa, e por ser um ambiente bem 

familiar, desta forma, ele tem a satisfação de poder transmitir bons valores aos mais jovens, 

muitos deles filhos de antigos amigos.  

 

Em seus próprios dizeres: “Quando fazemos o que gostamos tudo se torna mais fácil e 

prazeroso. A família é o nosso maior tesouro, e, ao realizarmos nossas ações temos que pensar 

que sempre temos alguém nos esperando em casa, assim, devemos ter como intuito trabalhar 

bastante sim, com segurança e atenção”. 
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Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, aos órgãos de imprensa abaixo 

relacionados: 

 

 TV Votorantim; 

 TVR - Sorocaba; 

 Jornais: Folha de Votorantim, Gazeta de Votorantim, Ipanema, Diário de 

Sorocaba e Cruzeiro do Sul; 

 Rádios: Ipanema FM, Cantate FM, Nova Tropical FM, Band FM e Cruzeiro 

FM; 

 Blog noticiasvotorantim.blogspot.com, da Jornalista Senhora Luciana Lopez; 

 Blog do Senhor Edson Correa, www.cidadaovotorantinense.com.br; e, 

 Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Senhor Irineu Oliveira. 

 

 

 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 12 de março de 2019.  

 

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA – “ZELÃO” 

Vereador 

http://www.cidadedevotorantim.com.br/

