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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 
 
 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 043/18  

 

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

desta Casa, votos de congratulações com o Senhor Marcio Leite Martins pelos relevantes 

serviços prestados a comunidade através do projeto social de jiu-jitsu “Tatame em Prol 

do Cidadão”. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Marcio Leite Martins começou sua historia no jiu-jitsu há 3 anos e meio atrás, 

atualmente é faixa azul da equipe Marcus Sequeira. É pai de Lívia e Aline, gêmeas de 09 anos 

de idade, e, é casado, há 10 anos, com Bruna Martins. 

 

Marcio participa do projeto social “Tatame em Prol do Cidadão”, administrado pelo 

mestre Marcus Sequeira, que atende em média 300 alunos em nosso município. Através do 

projeto deste projeto, ele desenvolve um trabalho social muito importante na Escola EMEF 

“Maria do Rosário” no Jardim Serrano II , onde é instrutor de jiu-jitsu, atendendo cerca de 

100 crianças. 

 

Nesse projeto, além das aulas de jiu-jitsu, disciplina, respeito e amor ao próximo, 

ensina também as crianças a serem "cidadãos de bem" e ficar longe do grande mal que hoje 

assombra a quase todas as escolas: as DROGAS. Além de instrutor de jiu-jitsu é conselheiro, 

pai, mãe e amigo das crianças, ajudando e aconselhando e passando um pouco de sua 

experiência. 

 

No dia 19/08/2018, alguns de seus alunos participaram da Copa Bandeirantes de Jiu-

Jitsu e representaram muito bem a nossa cidade, mostrando que seu trabalho está sendo 

realizado de forma brilhante com as crianças: todas atingiram resultados fantásticos 

medalhando. Marcio costuma dizer: "creio que nossa sementinha está sendo plantada, a 

sementinha do amor ao próximo, não só focando em criar campeões mundiais, mas sim 

focando em criar cidadãos de bem". 

 

 

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”;  
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 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 28 de agosto de 2018. 

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 


