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Moção de Aplausos e Congratulações
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Assunto: Moção de aplauso e congratulações ao Srº Valdivino Lopes dos Santos
pela conquista da medalha de ouro na competição de natação na 23ª
edição do JORI.

Nobres Colegas
Colenda Câmara,

O Vereador que esta subscreve, vem na forma regimental e depois de
ouvido o E. Plenário desta Casa, requerer seja consignada na ata dos trabalhos
desta Sessão Ordinária uma Moção de Aplausos e Congratulações ao Sr. Valdivino
Lopes dos Santos pela conquista da medalha de ouro na 23ª edição dos Jogos
Regionais dos Idosos – JORI, realizado na cidade de Santa Fé do Sul.
O homenageado é pessoa simples que teve em sua vida grandes
batalhas pela sobrevivência, com um histórico de vida que demonstra a garra que o
levou ao êxito esportivo na cidade de Santa Fé do Sul.
Com o esforço dos campeões consegue ser exemplo de dedicação e
preparação, representando nossa cidade em tão importante competição e sendo
exemplo para os jovens, motivando-os para uma vida mais saudável.
Pessoa de vida sofrida, como retrata o histórico que segue anexo ao
presente, nunca perdeu a fé, e com força e honestidade conseguiu, com o suor de
seu trabalho, construir uma família abençoada, modelo e exemplo para nossa
comunidade.
Próximo à completar 85 anos mostra a força de quem tem a vida
como um presente, um dom de Deus, que deve ser valorizada a cada momento,
que não há limite para conquistas, devendo sempre viver em agradecimento e
valorizar cada dia.
Sendo o Sr. Valdivino exemplo para nossa comunidade, não poderia
esta Casa Legislativa de representação popular deixar de homenageá-lo, como
exemplo de cidadão, de pai e de esportista.

Estes são os motivos pelo qual deve esta colenda Câmara Legislativa
aprovar a presente moção.
Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação do presente nos
termos regimentais.

Câmara Municipal de Novais-SP, 02 de agosto de 2019.
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