
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 060/17 

 

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

congratulações com a Senhorita Suelen Mayara Moreira de Lima por representar e elevar o nome de 

Votorantim com seu trabalho como árbitra de futebol, modelo e digital influencer, para todo o Brasil.  

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Suelen Mayara Moreira de Lima tem 23 anos, é moradora do bairro Jardim São Lucas, em 

Votorantim.  Formada em Educação Física, atualmente faz o curso da Federação Paulista de Futebol, atua 

há 03 anos, na arbitragem amadora de várzea e busca alcançar o quadro de árbitros da FPF.  

 

No Carnaval de 2017 foi convidada para ser musa da Tucuruvi no Grupo Especial das Escolas de 

Samba de São Paulo. 

 

Eleita Miss Votorantim e Miss regional, é candidata ao Miss São Paulo que acontecerá no dia 15 

de novembro de 2017. É modelo fotográfico e de passarela. 

 

Suelen Mayara ainda é uma digital influencer no Instagram que conta com 84 mil seguidores em 

seu perfil onde ela responde perguntas e dá dicas sobre alimentação e vida saudável. 

 

Diante disso, reconhecemos o seu belíssimo trabalho como árbitra votorantinense, a qual não 

perde as suas origens, quebrando todo o preconceito e exercendo o melhor de si, em prol de ajudar e levar 

informação a toda à população. 

 

Que do deliberado se dê ciência à homenageado, bem como:  

 À Secretaria Municipal de Esporte; 

 À Secretaria Municipal de Cultura; 

 À Federação Paulista de Futebol; 

 À TV Votorantim; 

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

 Ao Departamento Jornalístico das Rádios: Ipanema, Band FM, Cacique AM e FM, 

Cantate FM, Cruzeiro FM, Nova Tropical FM; 

 Ao blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez; 

 Ao blog "cidadãovotorantinense", do Sr. Edson Correa, e; 

 Ao site do Sr. Irineu Oliveira “http://www.cidadedevotorantim.com.br/” 

  

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 23 de maio de 2017. 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS  

Vereador 


