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MOÇÃO Nº 07/09
Considerando que o papel dos esportistas de nossa cidade é tentar representar da
melhor maneira nosso município nos eventos esportivos municipais e estaduais ou até
mesmo nacionais.
Considerando que também sabemos que os investimentos feitos nas modalidades
esportivas podem transformar nossas crianças e adolescentes em adultos que prezam
pela família, trabalho e educação.
Considerando que em nosso município participou da última edição da Copa
Estadual Paulista de Futsal sub-11 em São Paulo.
Considerando que nós pessoas públicas também precisamos acreditar no
desenvolvimento e na superação de nossas crianças e jovens.
Considerando que é de muito orgulho para nós roseirenses quando um time que
representa nossa cidade além de participar de um torneio esportivo ainda vence o
torneio e garante também o artilheiro da competição.
E, por tantos considerandos, apresento Moção de Parabenização ao esportista
Ayran Prudente dos Santos morador do Bairro do Barretinho pela conquista da artilharia
da copa estadual paulista de futsal sub-11, e tal premiação foi realizada no dia 15/03/09
em São Paulo, bem como nossas palmas e aplausos ao time Clauss Futsal que ficaram
com a conquista desse torneio. Certos de que tanto nosso esportista Ayran bem como o
time Clauss Futsal representaram de forma digna, honesta e com muita competência
nosso município e por tais atitudes e ações como estas, são merecedoras de muitos
aplausos e é com muita honra que dedico esta moção e sucesso para o Ayran Prudente
dos Santos e seu time de futsal.
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