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MOÇÃO Nº 549/2022

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
TÉCNICO DA EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO DE ASSIS,
JOSÉ CARLOS DE SOUZA NETO, PELA BRILHANTE
PARTICIPAÇÃO NA FASE SUB REGIONAL DOS JOGOS DA
JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Estes vereadores não poderiam deixar de referenciar uma pessoa
que tem se destacado e tem sido muito importante para o esporte de Assis.
Fazemos referência ao Senhor José Carlos de Souza Neto,
técnico da equipe de futebol masculino da Secretaria Municipal de Esportes de Assis (SEMEA),
um time vencedor, que sagrou-se campeão na fase sub regional dos Jogos da Juventude do
Estado de São Paulo, disputados nos dias 07 e 08 de maio do corrente ano.
Especialmente nesse momento, queremos fazer uso das
atribuições que nos conferem através desse instrumento para nos CONGRATULAR com o
competentíssimo técnico de futebol masculino, José Carlos de Souza Neto, que muito nos
orgulha com sua história vitoriosa no esporte e por todo o seu empenho e importantes
conquistas para o time de futebol masculino de Assis.
Um líder e exemplo de pessoa dentro e fora das quadras, tem a
maior credibilidade, respeito e admiração dos atletas. Os assisenses tem o privilégio de tê-lo
como treinador da equipe de futebol masculino de nossa cidade, nos orgulhando e acumulando
glórias, mantendo o esporte de Assis como referência no cenário esportivo.
Estes Vereadores se congratulam com o nobre treinador, por todas
as glórias e êxitos alcançados nas quadras e também pela forma como o mesmo
carinhosamente se identifica com o nosso município.
Que esta Moção seja aprovada nesta Casa, para que fique
registrado esse importante período do esporte assisense, através do time de futebol masculino,
sob o comando do técnico José Carlos de Souza Neto.
Ante o exposto, requeremos à Mesa, ouvido o plenário e
cumpridas as formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de
congratulações e aplausos ao técnico da equipe de futebol masculino de Assis, José Carlos
de Souza Neto, pela brilhante participação na fase sub regional dos Jogos da Juventude do
Estado de São Paulo.
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Que seja encaminhado ofício ao homenageado, dando-lhe ciência
do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo em nome do povo
assisense.
SALA DAS SESSÕES, em 12 de maio de 2022.

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA
Vereador - PSDB

DOUGLAS HENRIQUE DE AZEVEDO TERRA
Vereador – Solidariedade

DIONIZIO DE GENOVA JUNIOR – Tenente Genova
Vereador – UNIÃO BRASIL

ROGÉRIO GARCIA DO NASCIMENTO
Vereador - PL
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