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O vereador que esta subscreve. requer a V. Exa. Sr. Presidente, após ouvido o douto Plerrrrri, ,.
augusta clasa de Leis seja enviada cópia da presente

.t:

MoÇÃo DE APLAUSoS e CONGRATITL,\( ( )l \

,

Secretária Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) por todo o trabalho de excelência quc. vcm realizantkr cnr

.
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Clidade e pelo total apoio que vern dando ao CTE, clube de Irrrtebol de Colatina.
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A presente moção tem como objetivo parabenizar a Secretaria Municipal de Esporte e [,azcr (lc
(S

EM IrL ) por todo o trabalho de cxcelência que vem realizando enr nossa Cidade e pelo total apoio que \

atr CTE- clube de futebol de Clolatina que conquistou o acesso a Série

últino

A do campeonato capiraha
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sábado e que fará a final do Campeonato Capixaba Série.

O C'l'E, equipe tradicional de futebol de Colatina que apesar de todas as diÍiculdades do dia a tlirr.
com a parceria da SEMtrt, para conquistar um cle seus ob.letivos na temporada. o acesso à Sórie A do (

,

' rror

irp,'111,;1,

em 2021. enchendo de oryulho todos os colatinenses e levando o nome da nossa ( idatle corrr rrrtrit, t"r,,
C

apitaneada pelo Secretário Municipal, Sandro Gama e.junto com toda sla equipe que conta cor]] toli)l .rl), | \ i

contiança da Administração Municipal. em norne do nosst.r Prefeito Guerino Balestrassi. 1 S[N{l

I r.:.,
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destacando no Município por ter dado voz e vez ao esporte em Colatina, realizando competiça)es tlc t1,,, , ,rr.

modalidades, levando tnttilos colatinenses a adesão do espoÍe, tornado a Cidade mais harntônicrt
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Valorizaldo ainda mais esse brilhante tlaballro que essa Secretaria vem fazendo no rossô MLrnicÍpiLr. §\\r

l]ir,r(

,r

e apoiojunto a equipe do C1'E. colocou Colatina de volta ao cenário estadual de tirtebol depois de 8 an(,\. lt r(1, | (,

CTE conquistado a vaga para jogar na elite do Capixabão 2022. isso só se tornou possivel conr a deillelr--ii,,r,,trrl
da SIIM El.Apresento essa moção para que os votos aqui crpressos sejam registrados nos anais desta

fbrna de parabenizar a Secretaria Municipal de Espoíe e Lazer (SEMEL) pelo magníÍico trabalho

Sala das Sessôes

Em, 30 de Agosto de 2021.
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nossa Cidade.

/zq./ 4

(

