CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO •ES
Parlamento: JOMAR CLÁUDIO CORRÊA

MDÇÃD nº at8/2Dl7.

{-----'

D subscritor da presente. Vereador TARCISD JDSÉ DE ARAÚJD
(popular ZEZIM VIDAL). cam assenta neste Pader Legislativa Municipal. nas termas da Art. 178 da Regimenta Interna da
Câmara Municipal e de suas prerrogativas legais. vem argulhasamente apresentar MDÇÃD DE APLAUSDS aas
Dirigentes. Camissãa Técnica e. em especial. atadas as Atletas da Equipe da DRIENTE FUTEBDL CLUBE. da Distrito de
Fazenda Guandú, pela brilhante conquista da Título de Campeão Municipal de 20!7. em partida realizada na dia 30 de
setembro de 20!7. na Estádio da Uniãa Gramense (CUBA). na Bairro da Grama. nesta Cidade.
Partanta. através de tadas as atletas, familiares. amigas. comissão
técnica. dirigentes e tarcedares da equipe da DRIENTE FUTEBDL CLUBE. que sagrou-se Campeã da Campeanata
Municipal de 20!7 de Futebol de Campa da Município de Afonso Cláudia. "aplaudimos e parabenizamas aas atletas
_Oiaga: _Nathan: _Bruna: _Julimar: _Emanuel: _Oirlei: _Gabriel: _Eldim: _Gean: _Jaab: _Diargia: _Maguin:
_Feféca: _Luciana: _Herbest; _Amarilda: _Zelminha: _Néa: _ Levegilda: _Wilian: _Oiega e. _Gustavo, bem
cama. aa Presidente: Éder (popular Feféca): aa Técnica: Fernanda Rancete. e aa Auxiliar-técnica: Nivalci Frantina
(popular Jt'2 Kila).
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Em síntese. esta homenagem é mais da que justa. pais foi um exempla
de disciplina dentro e fora de campa e as resultadas sãa frutas de um trabalha realizada em equipe, uma vez que a
esporte une gerações. tenda grande importância na qualidade de vida das pessoas. senda capaz de praparcianar
mamentas únicas.
"D esporte tem sida átima instrumenta de unir a comunidade em
geral. cam práticas de lazer. entretenimento. uniãa e solidariedade". enfatiza a Vereador ara prapanente. Zezim Vida!.
e ainda. "queremas parabenizar tadas as atletas que nãa mediram esforças para conquistar esse marecida titula.
pais recanhacemas a luta de cada um. vacês merecem tada sucesso" finaliza.
Entretanto, jamais poderia deixar de ressaltar a rasgate classa
importante "CDMPETIÇÃD MUNICIPAL". através da atual Sacretaria Municipal de Esporte de Afonso Cláudia. na
pessoa de seu Ilustre Secretária. Carlos Antônio Soares de Abreu B de seus auxiliares, cam a indispensável apaia
da Chefe da Pader Executiva Municipal. na pessoa da Excelentíssima Prafeita Edélio Francisco Guedes. destacando
dessa forma a importância da esporte amador na município, pais é e sempra será um importante evento esportiva de
destaque a nível municipal. jamais deixando de destacar a quanta a esporte merece ser cada vez mais valorizada
cama alternativa de saúde e qualidade de vida.
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OOriente Futebal Clube é uma equipe espartiva tradicianal da futebal
na município de Afonsa Cláudia, inclusive e detentara desse títula quanda se sagrau Campeã Municipal de 2007. em
partida disputada. à épaca, cantra a Vila Nava Esparte Clube. na Estádia de seu adversária. na Bairra Sãa Vicente .
. Este ana (20!7). vale ressaltar que lideranças buscaram a
arganizaçãa da camunidade em busca desse ideal. na que culminau cam a argulha em ter uma tarcida atuante.
vibrante e participativa.
Tai canquista sãa frutas da luta. dedicaçãa e campetência de seus
diretares. camissãa técnica e principalmente da talenta e da camprametimenta de tadas as brilhantes e incansáveis
atletas e. natadamente. pela indispensável apaia. incentiva e vibraçãa das tarcedares da Equipe da Oriente futebal
Clube. na que veia c::antribuir imensamente cam mais essa grande. impartante e merecedara canquista.
(

llue este recanhecimenta da Pader Legislativa. através da Vereadar
que a esta subscreve. seja mais um incentiva para que a c::lube prassiga e cantinue sua caminhada cama grande força
da esparte lacal e canquiste navas títulas aa langa de sua existência, parabéns.
A Campetiçãa cantau cam "equipes" já campeãs municipais. bem
cama cam navas names que se destacaram. senda um tatal de 8 (aita) equipes. na que parabenizamas a tadas.
indistintamente. a saber: Oriente da Oistrita de Fazenda Guandú. Uniãa Gramense da Bairra da Grama: Vila Nava da
Bairra Sãa Vicente: Lagaense da Oistrita de Serra Pelada: Calina da Bairra Calina da Cruzeira: América da Oistrita de
Sãa Francisca: Cruzeira da Oistrita de Pantães: Bela Vista da Bairra Bela Vista.
Partanta. a subscritar desta. apás as trâmites regimentais e a devida
deliberaçãa Plenária. REDUER que seja encaminhada cópia da presente MDÇÃD aas Dirigentes. Camissãa Técnica.
para que seja abrigatariamente dada ciência a tadas as Atletas da Equipe da DRIENTE FUTEBDL CLUBE. bem cama a
camunidade em geral. para que seja de canhecimenta pública e que passa ser lida e apresentada a tadas,
demanstranda assim a recanhecimenta deste Parlamentar em name deste Pader Legislativa Municipal. cam pasteriar
hamenagem nesta Casa de Leis.
Plenária Mansenhar Paula de Tarsa Rautenstrauch
Afonsa Cláudia/ES. ID de autubra de 20!7.

TARC:ISD JDSÉ DE ARAÚJD
Vereadar
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