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Proposição Eletrônica nº PN 9858

REGISTRA  VOTO  DE  CONGRATULAÇÕES  E  APLAUSOS  À
EQUIPE  SUDRACT  TEAM  DE  BASQUETE  3X3,  PELA
CONQUISTA  DO  TÍTULO  DE  CAMPEÃ  NA  1ª  ETAPA
BASQUETE 3X3 ELITE MASCULINO, SÉRIE PRATA

É com imensa satisfação e alegrio que requeiro à Mesa, ouvido o
plenário e cumpridas as formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos,
voto de congratulações e aplausos à equipe Sudract Team de Basquete 3x3, pela conquista
do título de campeã na 1ª etapa Basquete 3x3 Elite Masculino, Série Prata.

Esta homenagem tem por objetivo destacar a atuação da equipe
Sudract  Team de Basquete  3x3,  composta pelos  atletas  Jonathan (Jhow),  Carlos  Eduardo
(Kadu), Hugo Bermejo, Felipe Ranieri, Diego Miranda e Wilson Azarias, na 1ª etapa Basquete
3x3 Elite  Masculine Série Prata,  realizada na Estância Alto da Serra em São Bernardo do
Campo, estreando na Liga ANB.

Vale destacar que a equipe assisense fez bonito e elevou o nome
de Assis à merecida esfera regional. O feito enche de orgulho os amantes do esporte de nossa
cidade e desde já fico na torcida para que voos mais altos sejam alcançados.

Desta  forma,  como  forma  de  incentivo,  o  Poder  Legislativo
assisense, por meio deste vereador, presta esta singela homenagem em reconhecimento à
dedicação e desempenho dos atletas desta valorosa equipe, pela conquista alcançada e por
representar tão bem nossa cidade.

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  equipe  Sudract  Team  de  Basquete  3x3 e  a  aplaude
efusivamente pela  conquista do título de campeã na 1ª etapa Basquete 3x3 Elite Masculino,
Série Prata.

Que seja encaminhado ofício à equipe homenageada, dando-lhe
ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo em nome do
povo assisense.

SALA DAS SESSÕES, em 05 de agosto de 2021.
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DOUGLAS HENRIQUE DE AZEVEDO TERRA
Vereador - SDD 
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