MOÇÃO Nº 025/2018,
Apresentado em Sessão Ordinária de: 19 de Fevereiro de 2018,
Autoria:- Poder Legislativo Municipal.

ASSUNTO:
Congratula-se
com
toda
equipe
técnica
e,
principalmente, com os atletas regentenses que muito bem
representaram nossa querida Regente Feijó na 22ª Edição do JORI Jogos Regionais dos Idosos que foram sediados na cidade e
comarca de Adamantina-SP.
Tanto bem nos representaram que as conquistas foram inúmeras.
Dentre elas podemos destacar diversas categorias que
brilhantemente representaram nossa querida Regente Feijó, à saber:
buraco (masculino e feminino), dama (feminino), atletismo
(masculino e feminino), natação (masculino), volei (masculino e
feminino), dominó (masculino e feminino) e tênis de mesa (masculino
e feminino) galgando a nossa querida Regente Feijó uma
colocação memorável entre todas as 62 delegações participantes.
Registre-se que aludido campeonato contou com a participação de
inúmeras cidades e milhares de atletas de toda nossa região e os
nossos atletas, sendo que na ocasião, nossos atletas estiveram
acompanhados pelos respectivos técnicos e dirigentes da Comissão
Municipal de Esportes, os quais contaram com o apoio maciço do
nosso Prefeito Municipal Marco Antonio Pereira da Rocha.
Devemos, pois, louvar todos esses atletas, além dos demais, pela
brilhante iniciativa e pela maneira exemplar com que vêm se
dedicando e pela forma destacável com que vêm representando
nossa querida Regente Feijó em vários estados da federação.
E estes ilustres munícipes vêm carreando aos nossos moradores
entretenimento de forma gratuita e irrestrita, ao mesmo tempo que
representa brilhantemente nossa cidade, elevando seu nome em
todas as suas conquistas.
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É necessário ressaltar e parabenizar estes nossos amigos e atletas
que em todos os segmentos vem se destacando, demonstrando que
referidos atletas estão sempre bem preparados e, assim, se
destacando em todas as competições e modalidades que se
propõe a participar.
Desta forma, renovamos as nossas congratulações e votos de
sucesso a estes nossos atletas, técnicos, coordenadores, bem como,
ao nosso Prefeito Municipal, que não medem esforços para o
incentivo às práticas desportivas.
Que o carinho, o respeito e o empenho por eles dedicados, os
façam atingir as metas almejadas. Nossos sinceros parabéns!
OFICIAR: A todos os homenageados, principalmente, a todos os
atletas que participaram, brilhantemente, do evento, bem como, a
toda equipe técnica (esta na pessoa de todos os seus treinadores e
colaboradores, dentre eles: Sr. Ernani David, o popular “Nicão”, os
professores: José Alessandro, Nádia Dantas, Márcia Santos e Ícaro
Alves); ao Ilmo. Sr. José Élcio Diniz, Digníssimo Diretor de Esportes
(CME – Comissão Municipal de Esportes), bem como, ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal pelo carinho e apoio incondicional.
REQUEIRO(REMOS) À MESA, ouvido o Douto Plenário, nos termos
regimentais, seja consignado na ata dos trabalhos da presente
sessão ordinária, nossos sinceros votos de congratulações aos
homenageados.
REQUEIRO(REMOS) AINDA QUE, que da aprovação desta sejam
cientificados a todos os homenageados, bem como, aqueles que
participaram direta e indiretamente do referido campeonato,
apresentando os cumprimentos deste Legislativo Regentense.

Plenário “Pres. Gilberto Malacrida”, 19 de Fevereiro de 2.018.
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Vereador MARCOS APARECIDO PRADO
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