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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 127/17 

 

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

votos de congratulações com o Senhor Isaias Bramont, pela conquista da medalha de prata em 

Torneio Internacional de Taekondo, na Argentina. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Isaias Bramont tem 27 anos, é faixa preta de segundo Dan de Taekwondo, tem 15 anos na 

arte marcial. Antigamente, assistia muitos filmes de lutas, e também, apanhava no colégio, aí ele 

conheceu o Taekwondo, onde aprendeu a se defender, e ter disciplina em tudo. Mas não foi fácil, a 

sua mãe o inscreveu no Taekwondo, porém só foi possível pagar o primeiro mês, mas posteriormente 

o Mestre Hilário cedeu uma bolsa integral, e, o mesmo não se arrependeu, pois Isaias deu o melhor 

de si, com tantas dificuldades financeiras que tinha, participou de vários campeonatos de Taekwondo 

no estado da Bahia, onde era invicto. Mas depois, teve que sair de sua cidade natal para poder tentar 

uma vida melhor e seus pais decidiram vir para Votorantim, fazendo com que Isaias perdesse seu 

treinamento intensivo que tinha na Bahia. 

 

Isaias também começou a trabalhar, e, após 9 meses casou-se com Jeane Ribeiro. 

 

Logo depois de um mês foi chamado para competir nos jogos abertos em Santos/SP, onde 

veio a sua primeira derrota, não conseguindo trazer nenhuma medalha.  Após essa primeira derrota 

Isaias decidiu montar uma escola de Taekwondo em Votorantim e ensinar tudo aquilo que ele 

aprendeu, tanto nas técnicas como na superação de vida. 

 

Neste ano de 2017, ocorreu um campeonato na Argentina, em Buenos Aires, onde Isaias foi 

competir com mais de 500 competidores, representando nossa cidade, e também, tentou levar 6 

alunos para competir, mas infelizmente, não conseguiu, rodou Votorantim pedindo ajudas financeiras 

e recebeu muitos “Não”. 

 

Ele não desistiu: fez rifas, vendeu pizzas para conseguir pagar a viagem para Buenos Aires, e, 

por fim, algumas empresas o ajudaram.  Isaias ficou sem treinar para poder arrecadar o dinheiro 

necessário para viajar e participar da competição internacional, a conquista da medalha de ouro não 

veio, ele ficou em segundo lugar e trouxe a medalha de prata para nossa cidade, o que muito nos 

enche de orgulho. 

 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado. 

 

 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 28 de novembro de 2017.  

 

 

 

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA 

“Gaguinho” 

Vereador 


