Moção nº 09/2019
Moção de Congratulações

Autor: Ezequiel Correa de Araújo - Vereador

Assunto: apresenta moção de congratulação para as Coordenadoras, Monitores e
Motoristas que acompanharam a equipe de atletas no 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 as
Coordenadoras, Monitores e Motoristas que participaram 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.

Os Jogos Regionais do Idoso (JORI) são um conjunto de eventos
realizados no Interior e na Capital, promovidos pelo Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo, envolvendo a população idosa em atividades esportivas, em
parceria com as Secretarias: Juventude, Esporte e Lazer, Educação, Saúde,
Desenvolvimento Social, e apoio do município anfitrião.
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.

Para participação e organização no mencionado evento esportivo
teve a fundamental participação:
Juliana Cabrera Sandrin da Silva
Luzia Valéria Gomes Trojillo dos Santos
Welinton Marchi Albino
Helen Francisneri Reis da Silva Lima

Presidente do F.S.S. / Monitora
Chefe de Delegação/ Monitora
Monitor / Motorista
Técnica

Douglas Renan Ribeiro

Monitor

Graziela Joice dos Santos
Samara Furlan
Sirlene Aparecida Marques Olivi
Maria Helena Zanari da Rocha
Augusto dos Santos Fernandes
Fábio Donizete da Silva

Monitora
Monitora
Monitora
Monitora
Monitor
Prefeito

É imperioso ressaltar a dedicação, carinho, amor, respeito para
com o trato com para os atletas idosos, estes que em razão da sua experiência de vida
exigem toda dedicação e cuidados, tendo de forma louvável durante participação da 23ª
edição do JORI – Jogos Regionais do Idoso.
Com a contribuição e competência de cada uma das pessoas
envolvidas é que foi possível a participação e desempenho dos atletas no evento, sem a
qual o Município não teria condições de participar do evento, levando com louvor e
dignidade o nome do Município de Novais.
Em razão do apoio, contribuição, dedicação dos mesmos, é que se
faz necessário registrar a presente moção, registrando a participação do Município de
Novais no referido evento 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

