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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 
 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 074/18  

 

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

votos de congratulações com o Senhor Marllus Michael de Almeida pelos relevantes serviços 

prestados à comunidade votorantinense e pelo amor ao Basquete, transformando vidas com o 

esporte. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Marllus Michael de Almeida é professor de matemática da rede estadual de ensino, há 5 anos, 

e, mora em Votorantim há 35 anos, é casado e tem duas 2 filhas. Começou o Projeto de Basquete 

“Frutos do Basquete do Amanhã” há 1 ano e 7 meses na Escola Estadual Prof. “Wilson Prestes 

Miramontes”, a ideia do projeto veio através da necessidade em ajudar as crianças e adolescentes que 

procuram o esporte por diversão e para passar o tempo, pois não queriam ficar mais nas ruas, à beira 

da marginalidade ou em frente apenas dos seus computadores e celulares. Em uma conversa Marllus 

questionou um deles e foi aí que soube que naquela região só uma modalidade de esporte era oferecida 

e que as crianças da localidade adorariam participar de treinos de basquete. 

 

Foi então, que ele resolveu começar a correr atrás de um local onde poderia ministrar treinos 

de basquete para eles participarem, mas, infelizmente, no início, foi sem sucesso, pois os lugares que 

tinham treinos eram muitos distantes e eles não tinham condições de pagar ônibus para irem treinar. 

 

A partir disso, Marllus, sem desistir, se comprometeu com as crianças dizendo que poderia 

ajudá-los nos treinos, ele deixou claro que não era profissional e que sabia o básico para ensinar, as 

crianças aceitaram de imediato. Agora era a hora de pedir para a então Diretora Roseli (que se tornaria 

uma grande apoiadora do projeto) da escola estadual Prof. Wilson Prestes Miramontes, a autorização 

para utilizar a quadra da escola, a mesma prontamente autorizou, pois segundo ela o que fizesse de 

bom para os alunos estaria fazendo de bom para  a escola. 

 

Como todo começo, foi difícil, pois chegou um momento em que tinham 30 alunos e somente 

2 bolas em estado não muito bom, foi nesse momento que, Marllus começou a correr atrás de 

parceiros e da comunidade para realizar seu projeto, os apoiadores logo atenderam prontamente, 

ajudando com materiais para o projeto, e segundo Marllus costuma dizer em relação aos apoios 

recebidos: “o primeiro apoiador foi o ex-secretário de Desporto e atual Vereador Luciano Silva que 

apoiou e continua nos ajudando com o projeto, dando a atenção e sempre de pronto está disposto a 

ajudar, logo em seguida, vendo o projeto ganhar corpo o Presidente e Técnico da LSB (Liga 

Sorocabana de Basquete) Rinaldo Rodrigues ajudou fornecendo materiais esportivos para o projeto, 

inclusive dando ingressos para assistir seu time para todas as crianças do projeto”. 

 

O projeto foi ganhando proporção e Marllus resolveu expandir o projeto para outras escolas, 

começou então, o Projeto na Escola Estadual “Antonieta Ferraresi”, e, com apenas 2 meses de treinos 

os participantes do projeto conseguiram um resultado expressivo: foram campeões mirins nos Jogos 

Escolares. Mais tarde, iniciou também, na Escola Estadual “Clotilde Beline Capitani”. 

 

Marllus pretende expandir para outras escolas o projeto, mas para isso necessita de mais apoio 

tanto da iniciativa privada quanto do poder público, que já vem ajudando no projeto. 
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Nos treinos quem ajudam são os próprios alunos, Marllus está ensinando eles a ensinarem 

outros alunos, pois acredita que o esporte transforma vidas e se sente muito feliz em fazer o que ama. 

O reconhecimento vem da Comunidade que agradece pela atenção e dedicação desse excelente 

profissional. 

 

Parabéns, Marllus Michael de Almeida pela iniciativa, luta e garra para prover o esporte e a 

inclusão social!!! 

 

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; 

 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”. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 11 de dezembro de 2018. 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 


