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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de decreto legislativo visa homenagear o Senhor
Vanderley Benedito Martins, da Rádio Difusa de Osasco.

Nome importante do cenário musical sertanejo, Carlito Martins nasceu em
Botelho, sul de Minas. Começou sua carreira como proprietário de uma
companhia de circo, na qual era simultaneamente apresentador, comediante e
empresário. Mais tarde, correu Brasil como empresário da dupla Tonico e
Tinoco, a mais importante dupla sertaneja do país. Radialista há mais de 40
anos, sempre divulgando o melhor da música sertaneja, passou pela Rádio
Nacional, por 17 anos, pela Rádio Record, por 15 anos, pela Rádio
Bandeirantes, por 10 anos, pela Rádio Morada do Sol de Araraquara por 2 anos
e hoje atua na Rádio Difusora onde mantém programa diário de duas horas.
Pelos seus programas passaram todos os mais importantes artistas da linha
sertaneja com Milionário e José Rico, João Mineiro e Marciano, Gilberto e
Gilmar, Tião Carreiro e Pardinho e Chitãozinho e Xororó.

Carlito Martins nunca deixava de promover também os novos valores
apostando na capacidade da música sertaneja se renovar sem perder sua
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origem e história. É também um dos maiores conhecedores desse ramo artístico,
sempre defendendo a importância da contribuição da canção sertaneja para a
cultura musical do País.

Pessoa de caráter exemplar e comportamento ético digno de admiração,
Carlito Martins merece essa justa homenagem da Câmara Municipal de São
Paulo, por seus méritos e como tributo da edilidade paulistana a todos aqueles
que com amor e perseverança lutam pela preservação das raízes do que há de
melhor na cultura popular brasileira.

O respeito pela natureza é o passaporte para a vida.
(J.B.T.)
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