
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 091/17  
 

 

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

congratulações com a Equipe Feminina de Futebol de Votorantim, pela brilhante participação nos 

Jogos Regionais e por garantir o Ouro na modalidade Futebol de Salão e o Bronze no Futebol de Campo e 

REQUEIRO ainda, se consigne também, votos de congratulações com a Comissão Técnica composta 

por: Guilherme Cavalcante, Aline Ortiz e Vanessa Lisboa e com as atletas: Jaine, Laine, Caroline, 

Maissa, Larissa Mileny, Ivelise, Isabella, Jessica Chagas, Andreza Ribeiro, Bruna, Vitória, Jessica 

Fernanda, Laura, Ana Luiza, Mariane, Andreza Giovana, Caroline, Daniela, Maria Eduarda, 

Fayane, Raissa, Larissa Leite por essas importantes conquistas. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Esta Casa de Leis não poderia deixar de reconhecer o brilhante trabalho dessa equipe feminina 

de futebol, pela sua dedicação e brilhante participação nos Jogos Regionais e que deram à nossa cidade 

um merecido lugar de destaque, com excelentes resultados e sempre com muita garra e dedicação 

trouxeram o Ouro no futsal e o Bronze no futebol de campo para nossa cidade. 

 

No Futebol de Salão, após vencer as partidas contra as equipes de Tietê, Juquiá e Capão Bonito, 

o último desafio era o time de Cerquilho, em um jogo onde nossas meninas foram guerreiras do início ao 

fim: venceram a partida por uma vantagem de 3 gols a 0, consagrando-se Campeãs Invictas da Categoria 

Sub-21 dos Jogos Regionais. 

 

Com relação ao Futebol de Campo, as meninas também tiveram um resultado expressivo, 

vencendo na estreia a equipe de Laranjal Paulista por 5 a 0, em seguida, venceram a seleção de Juquiá por 

3 gols a 0, passaram também por Iperó vencendo mais uma vez por 4 a 2 nas cobranças das penalidades 

máximas, alcançando a vaga para as Semifinais do torneio. Após um jogo bastante disputado, nossas 

meninas não conseguiram passar para a final, mas mesmo assim, conquistaram o Bronze para nossa 

cidade, comandada pela Comissão Técnica de Guilherme Cavalcante do Valle, Aline Ortiz e Vanessa 

Lisboa, e, novamente, nossa equipe deu orgulho a todos da nossa cidade. 

 

Pelo exposto, é que formulamos esta singela homenagem e solicitamos que do deliberado 

se dê ciência aos homenageados. 

 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 8 de agosto 2017. 

 

 

 

FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO 

Vereadora 


