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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 015/19  
 

 

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

votos de congratulações com a Nova Diretoria da APEVO 2019 - Associação dos 

Aposentados e Pensionistas de Votorantim. 
 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Após uma reunião com Raimundo Nonato dos Santos e aposentados votorantinenses para 

discutirem a criação de uma associação da categoria na cidade, foi aprovado o primeiro estatuto 

da associação e assim nascia, em 7 de fevereiro de 1992, a Associação dos Aposentados e 

Pensionistas de Votorantim e Região - APEVO. 

 

Com o objetivo de representar os aposentados nas lutas por seus direitos e oferecer 

benefícios para melhorar sua qualidade de vida, a APEVO veio se consolidando ano a ano e tem 

grande credibilidade junto aos associados de toda a região, com representatividade entre as 

principais associações por todo o Estado de São Paulo. 

 

A primeira diretoria, eleita por aclamação, no dia 3 de abril do mesmo ano, foi formada 

pelo presidente Raimundo Nonato dos Santos e Ianquel Alarcon, como vice-presidente; Osvaldo 

Ildefonso e João Pinto Sobrinho foram 1º e 2º secretários, respectivamente e os tesoureiros foram 

Ivo Galli e Izidoro do Amaral. Para manter a associação em pé, os diretores realizavam eventos e 

a tradicional "Feijoada dos Aposentados" se tornou um grande atrativo naquela época. Quatro 

anos depois, em 1999, Daniel Sentelhas assumiu a presidência e com uma nova diretoria, a 

APEVO passou a oferecer mais parcerias e benefícios aos associados. O espaço físico foi 

aumentado para suprir os atendimentos. 

 

Conhecedores que somos do belo e respeitado trabalho desenvolvido pela APEVO, não 

poderíamos deixar de nos congratular com os novos componentes da Nova Diretoria, a qual 

tomou posse no dia 22 de fevereiro, sendo os integrantes: Daniel Sentelhas – Presidente; José 

Carlos Ferreira - Vice-Presidente; Eliseu Sentelhas - Diretor Administrativo; Silvio Santucci 

Costa – 1º Secretário; Ludigieri Santucci – 2º Secretário; ltagiba Tadeu de Moraes – 1º 

Tesoureiro e Idair Carlos Modesto – 2º Tesoureiro, por aceitar este novo desafio, desejando 

sucesso a todos e que o trabalho continue sendo desempenhado da melhor maneira possível. 

 

 

Que do deliberado se dê ciência aos homenageados, bem como: 

 

 TV Votorantim; 

 Jornais: "Folha de Votorantim", "Gazeta de Votorantim"; "Cruzeiro do Sul" e 

"Ipanema"; 

 Rádios: Band FM, Cantate FM, Cruzeiro FM e Tropical FM; 

 Site www.cidadedevotorantim.com.br. Na pessoa do Sr. lrineu Oliveira; 
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 Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinense.blogspot.com.br; e 

 Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 30 de abril de 2019. 

 

 

 
ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

“Ita” 

Vereador 


