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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 09, DE 2018 

 

Dispõe sobre a concessão do Título de Mérito 

Comunitário “Herbert de Souza” ao Senhor 

Otávio Martins. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

 

Art. 1º  Fica a Câmara Municipal de Votorantim autorizada a conceder o Título de Mérito 

Comunitário “Herbert de Souza” ao Senhor Otávio Martins, pelos relevantes serviços comunitários 

prestados no Município. 

 

Art. 2º  As despesas decorrentes com a aprovação deste Decreto Legislativo correrão por 

conta de verbas próprias consignadas no Orçamento. 

 

Art. 3º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 27 de novembro de 2018. 

 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

“Ita” 

Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO SENHOR OTÁVIO MARTINS 
 

Otávio Martins é filho do Sr. Silvio Martins e da Sr.ª Maria Barbieri Martins, nascido em 

Cambará, no estado do Paraná, no dia 07 de março de1958, morou no sítio do Bairro das Antas, mas 

permaneceu neste local por pouco tempo. Sendo assim, após alguns meses, Sr. Otávio foi morar no 

sítio Bairro Casa Nova, onde permaneceu por 14 anos.  

 

Passados os anos, o homenageado se mudou para a cidade de Cambará, onde trabalhou e 

estudou até completar 19 anos de idade. Por meio de um convite de uma tia, a “Tia Maria”, veio para 

a cidade de Votorantim/SP, residindo, inicialmente, no Bairro Parque Bela Vista.  

 

O Senhor Otávio trabalhou na Indústria Textil Metidieri por 03 anos. A empresa na qual 

estava empregado sofreu uma queda em sua produção, passando por uma redução de funcionários, e 

assim, ele foi dispensado do trabalho, voltando para a cidade de Cambará/PR.  

 

Com o dinheiro de sua rescisão na empresa, comprou um veículo Kombi no estado do 

Paraná e retornou para Votorantim, onde começou a trabalhar entregando pão para a Padaria Parri 

Garcia. Foi neste período que o Sr. Otávio conheceu a sua esposa, D. Nilza Aparecida dos Santos 

Martins, pois a mesma trabalhava na padaria como balconista.  

 

Logo após dois anos de namoro, se casaram e continuaram morando no bairro Parque 

Bela Vista. Com muito esforço e trabalho do casal, conquistaram a tão sonhada residência no Bairro 

Parque Santos Dumont, e, tiveram três filhos: Eric Thiago Martins, Everton Thiago Martins e Helton 

Thiago Martins.  

 

O Senhor Otávio e a D. Nilza residem há 31 anos no Bairro Parque Santos Dumont. Ele é 

muito querido e conhecido por todos, pois desde a inauguração da Praça do bairro, o homenageado é 

quem cuida da mesma, fazendo a limpeza e a manutenção, inclusive desenvolve importante papel de 

cunho social em datas comemorativas, tais como: Dia das Crianças e Natal, em que promove ação 

social com distribuição de doces, e assim, faz a alegria das crianças da localidade. 

 

O Senhor Otávio tem dois netos, aos quais ensina a importância da humildade e da ajuda 

mútua, sempre servindo de exemplo e agindo com honestidade para alcançar seus objetivos. 

 

Por todo o exposto, é que indicamos o nome do Senhor Otávio Martins, para receber desta 

Câmara Municipal o Título de Mérito Comunitário “Herbert de Souza”. 

 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

“Ita” 

Vereador 


