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MOÇÃO  Nº  06/2019 
07 DE AGOSTO DE 2019 

 
SENHOR  PRESIDENTE 
NOBRES PARES 
 

 

                  Apresento à Mesa Diretora desta Egrégia Casa de 
Leis, ouvido o Douto Plenário, observando-se as demais formalidades legais, 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES a todos os integrantes da nossa Delegação 
principalmente aos 317 atletas que participaram da realização da 63ª Edição 
dos Jogos Regionais, realizados nos Municípios de São Sebastião e Ilha Bela. 

      O resultado foi um sucesso. Francisco Morato obteve a 
6ª. colocação no recebimento de medalhas, foram 07 de ouro,  19 de prata e 09 de 
bronze, num total de 35 medalhas, tudo graças ao trabalho eficiente, dedicado, 
amoroso e bem sucedido por todos.  

    Realmente nossa Delegação demonstrou um amor 
profundo na representação de Francisco Morato e merece nosso respeito, 
consideração e nossa gratidão. 

Esses números não seriam alcançados sem o excelente  
trabalho dos professores, da Chefia da Delegação, representado pelo Chefe da 
Divisão de Eventos Esportivos Prof. Claudemir Corrêa Leite (MIMO), que esteve 
presente em todos os dias de competição, em especial, as funcionárias da cozinha, 
os motoristas e todos aqueles que contribuíram para a vitória dos nossos atletas. 
 
 
    Não poderia aqui deixar de prestar também meus efusivos 
cumprimentos a Sua Excelência a Senhora Prefeita, Renata Torres de Sene, sempre 
muito atenciosa, afável com todos, sempre presente a tudo, oferecendo  total e 
irrestrito apoio em favor de toda a Delegação. 

    No mesmo sentido, manifesto aqui minha total gratidão ao 
Senhor Araguacy de Ávila  Souza, Digníssimo Vice Prefeito e Secretário Municipal 
de Esportes, que não mediu esforços, em nenhum momento em prestar os auxílios 
necessários a toda Delegação. 
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                 Por estas razões é que proponho à Mesa, ouvido o 
Douto Plenário, na forma regimental, a presente MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES  a todos os integrantes da Delegação que tiveram efetiva 
participação na 63ª  Edição dos Jogos Regionais, realizados nos Municípios de 
Ilha Bela e São Sebastião, sendo a cidade de Francisco Morato, a melhor 
cidade da Região que compõe o Consórcio Intermunicipal da Bacia do Rio 
Juqueri (CIMBAJU), um dos destaques entre os 40 municípios que competiram 
no Litoral Norte. 

               Que se dê ciência a todos os homenageados 
integrantes da Delegação. 

               Que se dê ciência a Excelentíssima Senhora Renata 
Torres de Sene,  Digníssima Prefeita. 

     Que se dê ciência ao Ilustríssimo Senhor Araguacy 
de Ávila  Souza, Digníssimo Vice Prefeito e Secretário Municipal de Esportes.  

    Plenário Gilvan Nascimento, 07 de agosto de 2019 

    

            MARCIA DELLA TORRE MORENO MONTEIRO 
            VEREADORA 
 
 
 
                                            

 

 

 

 

 

 
         
 

 

 


