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JUSTIFICATIVA - PDL 0024/2015 
Carlos Vicente de Oliveira, natural de Igarapava - SP, começou a trabalhar bem cedo e 

aos 11 anos era guarda-mirim em sua cidade natal. Daí em diante não parou mais, foi 
jornaleiro, ajudante de funileiro, servente de pedreiro e aos 15 anos foi trabalhar como cortador 
de cana, trabalho pesado e exaustivo que não intimidava o menino cuja determinação e 
coragem eram sempre maiores que o cansaço e o desgaste de um intenso dia de trabalho no 
campo. 

Com 18 anos de idade, Carlos Vicente foi convocado pela FAB para servir a 
Aeronáutica em Pirassununga/SP, saindo do Serviço Militar como Soldado de Ia classe. 

Quando retornou à sua cidade natal, Carlão trabalhou na Usina Junqueira, lavando a 
cana que vinha da roça. Esforçado, matriculou-se no curso de Auxiliar de Enfermagem na 
Santa Casa de Igarapava, onde trabalhou após ter se formado até março de 1989. 

Aos 21 anos, Carlão foi para São Paulo trabalhar como Corretor de Imóveis, em pouco 
tempo Carlão já tinha recebido uma nova proposta de emprego da Indústria de Gorduras 
Colombo para ser motorista, ocasião que o fez se interessar pelo movimento sindical e pelas 
causas trabalhistas. 

Carlos, aos 27 anos, foi um dos idealizadores da chapa que fundou o Sindicato da 
Alimentação de São Paulo, lá foi motorista, assessor e tesoureiro. Porém, em 2003, foi eleito o 
presidente mais jovem da história do Sindicato da Alimentação e um dos mais jovens da 
história do Movimento Sindical. 

Carlão, em 2003, graduou-se em Direito, mantendo sempre sua postura intransigente 
na defesa dos direitos do trabalhador. Logo depois, foi eleito para assumir a Secretaria de 
Finanças da Força Sindical. 

Assim, rendendo homenagens ao sindicalista Carlos Vicente de Oliveira, "Carlão", 
conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente propositura. 
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