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Assunto: apresenta moção de congratulação para a equipe de atletas participantes 
do evento esportivo JORI – Jogos Regionais do idoso, realizado em 
Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, na data de 28/05/2019 a 
02/06/2019.  

 
  

Nobre Presidente 
Colenda Câmara,  

 
   Nesta oportunidade apresento Moção de congratulações para os 
participantes da 23ª edição dos Jogos Regionais do Idoso (JORI), realizado em Santa Fé 
do Sul, Estado de São Paulo, no período de 28/05/2019 a 02/06/2019. 
   

Dentre as atividades estão bocha, atletismo (corrida), buraco, 
Coreografia (dança), dama, dominó, danças de salão, malha, truco, natação e xadrez. 

 
É relevante ressaltar que tais jogos buscam além de promover a 

integração do idoso na sociedade, de modo a inspirar admiração pelas gerações mais 
jovens e o idoso conquista o respeito das demais gerações e espaço na sociedade, bem 
como pretende sensibilizar a sociedade para novas formas de participação da pessoa 
idosa, por fim valorizar e estimular a prática de atividade física, como fator de 
promoção da saúde e bem-estar das pessoas idosa incentivar a prática esportiva, 
integram os idosos ao convívio social entre si, lhes trazendo maior qualidade de vida, 
saúde, e psicológica.  

 
 
A equipe de atletas do nosso Município foi composta pelos 

seguintes integrantes:  
 

Alcineu Dolece Atleta (dominó/ malha) 
Antonio João de Campos Monitor e Atleta (bocha) 
Benedicto Osmar Moraes Atleta (atletismo/ truco) 
Donizete dos Santos Atleta (truco) 
Dulce Barbosa dos Santos Atleta atletismo (atletismo) 
Eugenia Aparecida Correia de Moraes Atleta (atletismo) 



Filomena Sadlovski de Paula Atleta (atletismo) 
Floripes Molina Atleta (atletismo) 
Geraldo Teodoro da Silva Atleta (dominó/natação) 
Germano Rodrigues Atleta (bocha) 
Joana Alice da Silva Trindade Atleta (atletismo) 
Jose Oliveira Atleta (bocha) 
Júlia Aparecida Hernandes Miguel Atleta (damas) 
Maria Aparecida Graças da Silva Arruda Atleta (dominó) 
Maria Conceição de Araújo Rodrigues Atleta (dominó) 
Maria Pereira de Carvalho Atleta (natação) 
Maria Thereza Correia Cherati Atleta (atletismo) 
Marlei Aparecida Nucci Fernandes Atleta (atletismo) 
Osvaldo Bernardo de Arruda Atleta (malha) 
Valdemar Batista Atleta (malha) 
Valdevino Lopes dos Santos Atleta (atletismo/ natação) 

 
 
Cada atleta participou honrosamente, com lealdade, espírito 

esportivo, garra, vontade, inspirado pela vontade de fazer o melhor por si, pela sua 
equipe e principalmente pela nossa cidade.  

                                
Inclusive os atletas Maria Pereira De Carvalho e Valdivino Lopes 

dos Santos ambos classificados em primeiro lugar na modalidade (nado livre) natação.  
 
Diante do empenho dos atletas envolvidos é que foi possível a 

participação e desempenho da equipe no evento, sem a qual o Município não teria 
condições de participar do evento,  assim projetando com louvor e respeito o nome do 
Município. 

   
Em razão do desempenho e comprometimento com evento, que 

levou nome da nossa cidade, caros colegas, é que se faz necessário registrar a presente 
moção, registrando a participação dos munícipes atletas inscritos e participantes no 
evento referido muito enaltece a nossa cidade, orgulhando toda a sociedade local. 
   Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação do presente 
nos termos regimentais. 
 
 
   Câmara Municipal de Novais-SP, 14 de Junho 2019. 
 
    

Ezequiel Correa de Araújo 
Vereador 

 


