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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 048/17 

 

 

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

votos de congratulações com o Sr. Fernando Martins, pelo aniversário de 20 anos da 

tradicional Academia Movimento, em Votorantim. 
 

JUSTIFICATIVA: 

 

O Senhor Fernando é casado com a Senhora Letícia Daiele e tem uma filha de sete anos, 

Rafaella Rodrigues Martins, sendo um pai e marido exemplar. 

 

Toda a história da Academia Movimento teve um começo humilde com uma bicicleta 

Caloi e uma esteira manual na Rua Sorocaba. Academia Movimento é fruto de muita dedicação e 

carinho por meio do empresário Fernando Martins que consolidou a empresa na nossa cidade 

onde ela só cresceu. Hoje, ela conta com uma estrutura completa, com aparelhos de última 

geração em Votorantim e Sorocaba. Recentemente inaugurou a quarta unidade da Academia 

Movimento, no Shopping Iguatemi Esplanada Votorantim. 

 

Sempre colocando Deus em 1º lugar em todas as suas decisões, ajudando quem precisa, 

os menos favorecidos, com trabalhos sociais, o qual não gosta de ficar expondo, com o coração 

enorme, difícil encontrar quem não o queira bem, visando o bem estar e a qualidade de vida dos 

votorantinenses, Fernando e a Academia Movimento conquistaram a cidade, e também, a região. 

Hoje é uma Academia que tem credibilidade e é a mais procurada. Fernando hoje está bem 

estabelecido, mas não perdeu sua identidade e humildade.  

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, bem como aos órgãos de imprensa 

abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim 

 Jornais: "Folha de Votorantim" e "Gazeta de Votorantim"; 

 Departamentos Jornalísticos das Rádios: Ipanema, Band FM, Cacique AM e FM, 

Cantate FM, Cruzeiro FM, Nova Tropical FM; 

 Programa de rádio Jornal Notícias de Votorantim (transmitido pela Rádio Nova 

Tropical FM); 

 Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez; 

 Blog "cidadãovotorantinense", do Sr. Edson Correa; 

 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 9 de maio de 2017.  

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 


