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ESTADO DE SÃO PAULO

MOÇÃO N° 23/2013
"DE PARABÉNS E CONGRATULAÇÕES AOS
ORGANIZADORES DO 4° JEM/2013".

Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

Apresentamos a "Moção de Parabéns e Congratulações AOS
ORGANIZADORES DO 4° JEM/2013", pela realização do 4° Jem/2013, ocorrido do
dia onze ao dia dezoito do mês de outubro de dois mil e treze.
Queremos externar nossa satisfação pelo sucesso do 4°
JEM/2013, que contou na cerimônia de abertura com desfile de escolas, entrada das
bandeiras pelo Tiro de Guerra de Santa Rita do Passa Quatro, acendimento da Pira
Olímpica, apresentação dos Grupos de Dança das Escolas Vergínio Melloni e ETEC de
Santa Rosa, apresentação da Banda Professor Renato Massaro, apresentação da
FAMUSA e apresentação de Patinação Artística de Brodowski.
As modalidades esportivas: atletismo, basquete, ciclismo,
damas, futsal, handebol, natação, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez,
formam disputadas entre as escolas: Anglo, Conde Francisco Matarazzo, COC, ETEC,
Objetivo, Salustiano Lemos, Teófilo Siqueira e Vergínio Melloni
Destacamos que mais importante do que a classificação
entre as escolas, é estimular o espírito esportivo, a união e a integração entre
adolescentes e jovens de todas as escolas, bem como o esporte e práticas saudáveis, que
contribuirão para o desenvolvimento saudável de nossos jovens e contribuirão na
formação e na transformação de muitos.
A cada edição, os Jogos Escolares vão evoluindo e
atualmente já é considerado um dos mais importantes eventos esportivos realizados no
Município.
Pelo exposto, recebam nossos cumprimentos e
apresentamos à Mesa, ouvido o Douto Plenário, e dispensadas as formalidades
regimentais, a presente MOÇÃO; dando-se ciência dessa deliberação à Diretoria
Municipal de Esportes de Santa Rosa de Viterbo; ficando esta registrada nos anais deste
Poder Legislativo.
Sala das Sessões, 18 de Outubro de 2013.
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