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Proposição Eletrônica nº 4049

MOÇÃO Nº 725/2018
Código: M1625516121/4049

Requeremos à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as
formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e
aplausos à Penitenciária de Assis, por ter aberto as portas ao Projeto Diálogos, da UNESP Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" - Campus de Assis.
Ao propormos a presente Moção, ressaltamos que os
sentenciados da Penitenciária de Assis concluíram mais um curso de extensão oferecidos pela
UNESP de Assis, através do Projeto Diálogos, projeto esse que teve início na Unidade após a
realização da 1ª Jornada de Cidadania e Empregabilidade realizada em 2015, quando a
UNESP foi importante parceira nas atividades realizadas.
O curso "Futebol, Política e Formação Brasileira", foi o 5º curso de
extensão realizado na Penitenciária e que teve como objetivo examinar e discutir com os
participantes os modos como o futebol surgiu no Brasil e foi incorporado às tradições
socioculturais, políricas e econômicas do país, tendo se tornado uma forma simbólica
fundamental para a cultura e a identidade brasileiras. Além disso, buscou-se compreender os
percursos que conduziram o futebol profissional a se tornar elemento central na construção de
um projeto de modernidade e de modernização do país, os quais foram iniciados na
denominada Era Vargas. Tomando como base o estudo das dinâmicas políticas, econômicas e
socioculturais do Brasil e do mundo ao longo do século XX, buscou-se analisar os liames entre
futebol e as categorias sociais de raça, classe e gênero.
Não poderíamos deixar de manifestar o nosso reconhecimento à
Penitenciária de Assis, por ter aberto às portas a esse importante projeto, que com certeza traz
uma grande contribuição à educação dos sentenciados, dando-lhes um melhor preparo para
suas vidas quando em liberdade.
Por todas as razões aqui expostas, a cidade de Assis, neste ato
representada por seu Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua
sociedade, congratula-se com a Penitenciária de Assis e a aplaude efusivamente por ter aberto
as portas ao Projeto Diálogos, da UNESP - Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita
Filho" - Campus de Assis.
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REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À
PENITENCIÁRIA DE ASSIS, POR TER ABERTO AS PORTAS
AO PROJETO DIÁLOGOS, DA UNESP - UNIVERSIDADE
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Que seja encaminhado ofício a homenageada, na pessoa do seu
Diretor Técnico, Mauro Luiz Lima, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem
prestada por este Legislativo em nome do povo assisense.

SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o
número de proposição 4049.
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SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2018.
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