Câmara Municipal de Votorantim
“Capital do Cimento”
ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 061/18
REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, que se consigne nos Anais
desta Casa, votos de congratulações com o Senhor Lourenço Marni Neto pelos relevantes
serviços prestados à comunidade votorantinense e por sua dedicação como professor de
Judô e atividades educacionais voltadas à educação física em nosso Município.

JUSTIFICATIVA:
Lourenço Marin Neto, o "Netão", tem 40 anos, é casado, pai de Guilherme Yohan,
Yasmin e Nathan.
Nasceu em Votorantim, no Hospital Santo Antônio, sempre teve envolvimento com
nossa cidade, cursou a pré-escola na Escola Municipal “Helena Pereira de Moraes”, famoso
“Parcão”, concluiu o ensino fundamental e médio na Escola Estadual “Prof. Daniel Verano”,
depois fez curso técnico ETEC “Fernando Prestes”, formado em licenciatura em Educação
Física pela FEFISO/ACM Sorocaba e, hoje em dia, está cursando Pedagogia pela Faculdade
FAEL, através do polo Votorantim.
A paixão pelo esporte, em especial o Judô, começou em 1990 e de lá pra cá só
aumenta; atualmente, é faixa marrom.
"Netão" é professor de Judô no Colégio Parque das Águas Sorocaba, já foi estagiário
na Secretaria de Esporte e Lazer na parte de recreação e lazer em Sorocaba e, atualmente, é
estagiário na Secretaria de Desporto - SEDESP em nosso Município.
“Judô para todos” é a frase que costuma usar e sintetiza todo seu esforço e trabalho
sendo voluntário em várias ocasiões. "Netão" sempre foi além de suas atribuições como
estagiário, sempre buscando mais e acreditando no social. Realiza um trabalho fantástico
unindo sua experiência na filosofia do judô com a integração social, resgatando crianças que
antes estavam vulneráveis à violência do cotidiano para o caminho do esporte.
Por todo o seu trabalho e dedicação são mais que merecidos os votos de
congratulações por parte desta Casa de Leis.

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, bem como aos órgãos de
imprensa abaixo relacionados:
 TV Votorantim;
 Jornais: Folha de Votorantim, Gazeta de Votorantim, Ipanema e Cruzeiro
do Sul;
1

Câmara Municipal de Votorantim
“Capital do Cimento”
ESTADO DE SÃO PAULO

 Rádios: Ipanema, Cantate FM, Nova Tropical FM, Band FM e Cruzeiro
FM;
 Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez;
 Site do Sr. Edson Correa, "Cidadão Votorantinense"; e,
 Site do Sr. lrineu Oliveira "Cidade de Votorantim”.

Salão Nobre "Francisco Munhoz", em 6 de novembro de 2018.

LUCIANO DA SILVA
Vereador
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