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Entrega do título de cidadão Votuporanguense 

01/08/2016 

 

 Bom dia! 
 

 Cumprimento a todos, na pessoa do vereador Silvio Carvalho de Souza, o 
Silvão, e agradeço sua iniciativa de propor meu nome para receber o título 
de Cidadão Votuporanguense. Minhas menções ao deputado Carlão 
Pignatari, ao prefeito Junior Marão, ao ex-prefeito Pedrão, colaboradores 
incansáveis de inúmeras conquistas, todos os membros desta Casa e todos 
os demais presentes. 
 

 Busquei na etimologia da palavra Votuporanga, que significa bons ares, 
bons ventos, brisas suaves (VOTU = ar, brisa e PORANGA = belo, bom, 
bonito), em tupi guarani, a inspiração inicial para minhas palavras. 
 

 Pois bem, posso dizer, com absoluta certeza, que bons ventos me trazem 
hoje a Votuporanga para receber o título de cidadão votuporanguense, 
num dia muito especial: quando a cidade celebra seus 79 anos. 
 

 A história de Votuporanga está ligada ao ciclo econômico do café. A cidade 

nasceu de um empreendimento da Theodor Wille & CIA LTDA, 

representada por Carlos Helving e Guilherme Von Trumbach. Nos anos 30, 

a empresa de origem alemã, com sede em Santos e proprietária de terras 

no chamado “Sertão de São José do Rio Preto” ou “Sertão Tanabiense”, 

colocou à venda 12 mil alqueires de uma gleba denominada Marinheiro de 

Cima.  Daí nasceu Votuporanga. 

 

  E se desenvolveu com a Estrada de Ferro Araraquara. 

 A partir daí Votuporanga só prosperou. Foi apontada pela FIRJAN como 
uma das 30 cidades mais bem geridas do Estado, segundo o Índice Firjan 
de Gestão Fiscal (IFGF) referente a 2015.  

 O índice avaliou as contas de 4.688 prefeituras. De acordo com o estudo, 
87,4% das prefeituras brasileiras apresentam situação fiscal entre difícil e 
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crítica e apenas 12,6% apresentam boa ou excelente gestão, entre elas 
Votuporanga. 

 

 A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga é orgulho para a população 
da cidade. Enquanto a maioria das Santas Casas de todo o Brasil suplicam 
por socorro, Votuporanga possui uma das maiores instituições de saúde 
do Estado de São Paulo. É um exemplo de gestão administrativa, enquanto 
o AME (Ambulatório Médico de Especialidades), o primeiro implantado no 
interior, consegue atender otimamente a população local. 

 Pessoalmente, tenho ótimas memórias de minha relação com a cidade de 
Votuporanga. Fui apresentado a Votu pela Carol (que foi minha estagiária 
na Secretaria Municipal de Assistência Social, filha do professor Kiko. Já 
participei do CarnaVotu, uma maratona de três dias, com música da 
melhor qualidade, e considerado uma das melhores micaretas do País. Fui 
a show na Concha Acústica. Estive no Fliv (Festival Literário de 
Votuporanga), um projeto incrível no qual já tive a oportunidade de dar 
uma palestra. E como não esquecer da coxinha da padaria Camilla’s. 

 

 Votuporanga acabou de receber o certificado de “Cidade Amiga do Idoso”. 
É um dos municípios “Amigos do Idoso”, dentro do Programa SP Amigo do 
Idoso, ação do governo do Estado destinada a garantir os direitos da 
população idosa do Estado de São Paulo. 

 O município é um exemplo! Tem à frente o prefeito Junior Marão e sua 
equipe que executam uma excelente gestão e tem empreendido esforços 
na busca por alternativas para a crise, atraindo novos investimentos e, 
principalmente, utilizado o dinheiro público com responsabilidade. 

 Um exemplo de compromisso com a população é a inauguração do Parque 
da Cultura, espaço que trará cultura e lazer para a cidade. Esta obra 
contou com uma forte parceria com o Governo do Estado de São Paulo.  
(obra custou aos cofres públicos 5 milhões de reais, dos quais 3,2 milhões 
foram do Governo do Estado de SP.) 

 O Governador Geraldo Alckmin prioriza a qualidade de vida de cada 
cidadão paulista, assim este novo espaço, que Votuporanga recebe em seu 
aniversário de 79 anos, é resultado da parceria de quem tem o bem estar 
do cidadão em primeiro lugar.  
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 Todos sabem que nasci em São Paulo. Mas Votuporanga é uma cidade 
escolhida por mim.  

 Fiquei muito feliz ao saber que minha indicação foi aprovada por 
unanimidade, já que tenho a cidade de Votuporanga na mais alta estima e 
consideração. Reconheço a importância do município para o 
desenvolvimento do Estado de São Paulo, o que foi considerado tanto no 
meu trabalho parlamentar como em minhas atividades como secretário de 
Estado.  

 

 Como deputado federal, ajudei a trazer para o município recursos 
destinados às mais diversas áreas.  

 

 Na saúde, entre 2015 e 2016, foram R$ 2.250.00,00 assim distribuídos: 
 R$ 1 milhão para o Fundo Municipal de Saúde (dos quais R$ 450.000 

já foram liberados) 
 R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do Ministério das Cidades 

para apoio a Política Nacional de Desenvolvimento e Infraestrutura 
Urbana. 

 R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do Ministério da Saúde para a 
Santa Casa de Votuporanga (saúde especializada) 

 R$ 250.000,00 para a Rede Cegonha – destinados à Primeira Infância. 

 

 Ser agraciado com um título de cidadão é muito importante para uma 
pessoa pública como eu. 
 

 O governador Geraldo Alckmin tem se emprenhado, e muito, ajudar a 
melhorar a qualidade de vida da população de todos os municípios de São 
Paulo. E com Votuporanga não está sendo diferente. Saúde, educação, 
saneamento, habitação, assistência. 

 

 Mas todos os feitos não teriam sido possíveis sem união que existe aqui. A 
convergência de objetivos e a conjunção de esforços transformaram 
Votuporanga em uma das cidades mais desenvolvidas do Noroeste 
Paulista.  

 
 Como diz o Hino da cidade: 
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“Votuporanga recanto florido 
De verdes campos e jardins naturais 
Tu és cidade moderna risonha, 
Tu és progresso, sempre a brilhar 
 
Nós te exaltamos Votuporanga, 
Porque és braço forte de São Paulo e do Brasil 
Exemplo de trabalho para a nação 
Conquistaste um lugar em nossos corações. ” 

 

 Mais uma vez: Obrigado! Votuporanga! 
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Histórico 

 

Votuporanga é um município brasileiro situado na região noroeste do Estado de 

São Paulo. A cidade foi fundada em 8 de agosto de 1937. Sua população em 

2010, de acordo com o IBGE, é de 84.692 habitantes. 

 

A área atual do município, de início, pertencia a Fazenda Marinheiro de Cima, de 

propriedade de Francisco Schmidt. Após sua morte, os herdeiros, endividados, 

entregaram as terras à empresa Theodor Wille & Cia Ltda. A propriedade, foi 

dividida em glebas e os terrenos vendidos a preços baixos. Pouco a pouco 

formou-se o povoado, até então pertencente ao distrito de Vila Monteiro (atual 

Álvares Florence) e a comarca e município de Monte Aprazível. O nome 

escolhido fora uma indicação de Sebastião Almeida de Oliveira, tabelião de 

Tanabi. 

 

Denominado Votuporanga, o então povoado, em tupi significa "brisas suaves", 

como é carinhosamente chamada pelos moradores, ou "bons ares". No dia 8 de 

agosto de 1937 a cidade foi fundada. Em 1945, a vila tornou-se distrito, 

município e sede da comarca num único decreto. O primeiro prefeito foi 

Francisco Villar Horta.  

 

No mesmo ano, veio o desenvolvimento com a Estrada de Ferro Araraquara. 

Também foram construídas, posteriormente, a Santa Casa de Misericórdia, a 

contemporânea Igreja de Nossa Senhora de Aparecida etc.  

 

Já na década de 1970 a Rodovia Euclides da Cunha, SP-320, que liga 

Votuporanga à capital do Estado, foi pavimentada. Houve ainda a criação da 

fundação educacional da cidade (atual UNIFEV). Na década de 1980, a cidade 

tomou certo impulso industrial, através do setor Moveleiro, de Implementos 

Rodoviários e Metalurgia. Hoje, além da Indústria, o setor de Serviços atinge 
grande participação na economia local. 
 
 

 


