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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 019/19 

 

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

votos de congratulações com o Senhor João Batista de Souza, pelos relevantes serviços prestados 

ao município. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 
João Batista de Souza nasceu em Morro da Garça em Minas Gerais no ano de 1947, e ainda 

adolescente foi morar com sua família em Corumbataí do Sul, no estado do Paraná, onde cresceu e 

trabalhou com seu pai na lavoura de café. Na sua juventude começou a participar, junto com seus irmãos, 

dos Congregados Marianos, onde, nessa época, conheceu Maria da Glória com quem se casou e teve três 

filhos. 

 

Em determinado momento começou a adoecer devido aos venenos que aplicava na plantação de 

café e foi aconselhado pelos médicos à parar de trabalhar na lavoura. Foi então que em 1989 decidiu se 

mudar para a cidade grande na procura de uma melhor qualidade de vida. Mudou-se com toda a família 

para Votorantim, começando assim um novo ciclo de vida com sua esposa e três filhos, enfrentou o 

desemprego com garra e determinação, chegou a caminhar por quilômetros a pé em busca de um emprego 

e um recomeço para sua família. 

 

Engajou-se na Comunidade Divino Espírito Santo, onde serviu como Ministro da Palavra e 

Ministro da Eucaristia, também começou a participar das reuniões dos Congregados Marianos de 

Votorantim. 

 

Depois de alguns anos nas reuniões da Congregação Mariana se tornou Presidente da CORESP - 

Congregação Mariana do Estado de São Paulo, onde dedicou boa parte da sua vida. 

 

Sempre esteve envolvido em questões políticas e sempre ajudou pessoas que tinham dificuldades, 

ia até a prefeitura, buscava contatos e sempre conseguia apoiar as pessoas que buscavam a sua ajuda. 

 

Até hoje, João Batista, conhecido carinhosamente como João Grandão, atua na comunidade 

Divino Espírito Santo e é Ministro. 

 

Hoje João tem 42 anos de casado com Maria da Glória, é avô de sete netos e a espera de mais um 

netinho (a),admirado pela sua família e também por toda a comunidade! 

 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado. 
 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 21 de maio de 2019.  

 

 

 

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA 

“Gaguinho” 

Vereador 


