
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 006/19  

 

 

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

votos de congratulações com a Servidora Pública Municipal Maria do Carmo Vieira Mattos, 

que se aposentou em 28 de fevereiro de 2019, depois de 27 anos dedicados ao Município de 

Votorantim.  

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Maria do Carmo Vieira de Mattos tem 58 anos. É casada, mãe de três filhos e avó de 

cinco netos. 

 

Há 38 anos veio de Itapeva a Votorantim, ao lado do marido José Fernandes, em busca de 

uma vida melhor. 

 

Em 1992 prestou concurso para o cargo de atendente, que anos depois passou a ser 

chamado de escriturário, na Prefeitura de Votorantim. 

 

Aprovada, começou a exercer o cargo na Unidade Básica de Saúde da Vila Nova. Atuou 

ainda na UBS do bairro Itapeva e, durante seis anos, prestou atendimento e orientações na 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Depois de muitas décadas morando no Parque São João, mudou-se para uma chácara em 

Sorocaba, próxima à UFSCar. 

 

Maria do Carmo optou pela aposentadoria para poder cuidar da mãe, Dona Carmelina, 

que hoje está com 79 anos e que necessita de atenção praticamente o dia todo. 

 

A servidora pública municipal, que se define como responsável e amorosa naquilo que 

faz, também quer aproveitar a aposentadoria para curtir mais a família. 

 

Amante da natureza, Maria do Carmo promete ainda se dedicar ao seu hobby, que é o 

artesanato. 

 

Que do deliberado se dê ciência à homenageada, bem como aos órgãos de imprensa 

abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim; 

 Jornal "Folha de Votorantim"; 

 Jornal "Gazeta de Votorantim";  

 Jornal "Ipanema";  

 Jornal “Cruzeiro do Sul”;  

 Rádio Ipanema; 

 Rádio Cantate FM; 
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 Rádio Nova Tropical FM; 

 Rádio Band FM; 

 Rádio Cruzeiro FM; 

 Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 26 de março de 2019. 
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