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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 
 
 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 030/18  

 

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

desta Casa, votos de congratulações com o Senhor Renan dos Santos Candido Martins 

pelos trabalhos sociais desenvolvidos através do seu salão Barber China Arts. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Renan dos Santos Candido Martins é mais conhecido como “China”, tem 24 anos, é 

pai da Letícia Gabrielly de 2 anos e 8 meses,  é do interior de São Paulo, nascido em 

Paraguaçu Paulista. 

 

Assim como muitos, Renan veio de Paraguaçu Paulista em 2009 com seus pais 

buscando uma condição de vida melhor e mais oportunidades. A vida de barbeiro sempre 

esteve no sangue, mas também, sonhava em ser jogador de futebol como todo brasileiro 

apaixonado por futebol. 

 

 Devido à necessidade e aos percalços da vida Renan foi trabalhar no ramo de 

Indústria por onde ficou por alguns anos, após o termino do contrato com a empresa onde 

trabalhava, decidiu dar ouvido ao seu coração e foi trabalhar na área onde era seu sonho e o 

que estava em seu sangue. 

 

Após muito esforço e dedicação procurou fazer alguns cursos por iniciativa própria, e 

hoje, tem o orgulho de ter sua própria Barbearia e obter resultados positivos podendo viver 

exclusivamente dela para fazer o que ama e viver da renda de seu trabalho. 

 

O projeto INTEGRA COMUNIDADE foi a oportunidade que Renan esperava para 

desenvolver e dar continuidade aos seus projetos sociais. Renan, então, passou a fazer parte 

dos eventos proporcionando junto à comunidade cortes de cabelo gratuitos realizando mais de 

200 cortes solidários gratuitos. 

 

 Em seu salão entre um corte e outro Renan sempre acha um tempo para se dedicar ao 

voluntariado e ajudar ao próximo fazendo cortes de cabelos para usuários de drogas e 

moradores de rua, através do qual, ele devolve a autoestima para essas pessoas, como algumas 

dessas pessoas classificam: “não é apenas um corte de cabelo vai muito além disso”. 

 

 Renan retribui todo o carinho e apoio que teve do povo de Votorantim quando chegou 

de Paraguaçu Paulista, cidade onde todos tem orgulho desse Barbeiro que hoje depois de 

muita luta e com o auxilio da senhora Adriana (proprietária do imóvel) tem seu salão onde 

também mora em um espaço localizado na rua Amália David Trinca, desde janeiro deste ano.  
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O homenageado além dos cortes de cabelo para dependentes químicos desenvolve 

trabalhos voltados para cadeirantes e crianças.  E ainda esse ano, participou da 23º Copa 

Brasil de Futebol Infantil onde atendeu de forma voluntária mais de 60 atletas de diversos 

times. 

 

 

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

imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim; 

  Jornal "Folha de Votorantim"; 

  Jornal "Gazeta de Votorantim";  

 Jornal "Ipanema";  

 Jornal “Cruzeiro do Sul”;  

 Rádio Ipanema; 

  Rádio Cantate FM; 

 Rádio Nova Tropical FM; 

  Rádio Band FM; 

 Rádio Cruzeiro FM; 

 Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez; 

 Site do Sr. Edson Correa, "Cidadão Votorantinense"; e,  

 Site do Sr. lrineu Oliveira "Cidade de Votorantim. 

 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 26 de junho de 2018. 

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 

 

 


