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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

  

 
 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 018/19  

 

 

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

desta Casa, votos de congratulações com o Projeto Social APAJUSVO, pela conquista 

do novo espaço onde irá sediar suas atividades de Judô, dando continuidade a este 

trabalho de esporte e cidadania. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A APAJUSVO atua na cidade de Votorantim por mais de 22 anos. Com Centro de 

Excelência, o projeto vem em crescimento e hoje atende cerca de 320 cidadãos, entre 

crianças, jovens e adultos. O projeto também conta com equipe de competição registrada 

na Federação Paulista de Judô (FPJ), representando e divulgando o nome da cidade por 

toda a região e pelo estado afora. 

 

Com o objetivo de sempre expandir a prática do judô na cidade de Votorantim, 

proporcionando os benefícios desta arte marcial/esporte ao maior número de cidadãos. As 

crianças, jovens e adultos se desenvolverão em suas capacidades motoras e diversas 

capacidades físicas, além do desenvolvimento cognitivo e sócio afetivo adquirido através 

da prática. Com a filosofia e ensinamentos propostos, há um desenvolvimento moral, a 

partir de respeito e disciplina, contribuindo para a formação integral de cidadãos e 

reforçando a educação oferecida pelo Poder Público. Gerar impactos e promover 

mudanças de comportamentos que reflitam positivamente na atenção à criança em seus 

primeiros anos de vida na sociedade em que vivemos. 

 

Atendendo a comunidade (crianças, jovens e adultos), proporcionando qualidade 

de vida e saúde através do esporte, contribuindo para a redução de problemas sociais, 

psicológicos e promovendo maior autoestima aos praticantes do judô, com a inclusão 

social, hoje atende crianças e adolescentes com Síndrome de Down e adapta o judô nas 

necessidades de cada um. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 21 de maio de 2019. 

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão” 

Vereador 


