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         VEREADOR MARIO NADAF - PARTIDO VERDE - PV 

MOÇÃO DE APLAUSOS 
 
   Com base no que dispõe no artigo 142, inciso XIV do Regimento 
Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora com anuência do 
Soberano Plenário para que proceda ao devido registro nos anais deste 
Legislativo e encaminhe a presente Moção de Aplausos ao Sr. Prof. JOÃO BOSCO 
FERREIRA DA CRUZ.  

JUSTIFICATIVA 
 
   A presente Moção de Aplausos tem como objetivo, parabenizar e 
agradecer, em nome de toda a sociedade cuiabana ao Sr. Prof. de Educação Física, 
João Bosco Ferreira da Cruz, pelo seu desempenho e dedicação a frente dessa 
brilhante e importantíssima cadeira na educação mato-grossense, contribuindo 
sobremaneira para com a melhoria na saúde e qualidade de vida da população. 
   Educação física é uma das áreas do conhecimento humano ligada 
ao estudo e atividades de aperfeiçoamento, manutenção ou reabilitação da saúde 
do corpo do ser humano. 
   A Educação Física é uma ação planejada e estruturada, que pode 
utilizar-se de vários elementos como o esporte, a dança, a luta, o jogo, a 
brincadeira e a atividade física, para preparar e educar os corpos. 
   E é nesse diapasão que vimos ressaltar e enaltecer a 
importância desse profissional, graduado em Licenciatura Plena em Educação 
Física pela Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT, em 1986, especializado em 
Educação Física Escolar, sendo atualmente professor de educação física da 
Secretaria Municipal de Esporte e Cidadania, já tendo exercido os cargos de 
Gerente de Deporto da SMEC e SEEL, Coordenador de Desporto da SEEL, Diretor de 
centro esportivo e Secretario Municipal de Esportes e Cidadania de Cuiabá, 
dentre tantos outros cargos.    
   Entendendo a importância desta propositura, solicito o voto 
favorável dos nobres pares, em especial, de realização de Sessão Solene para 
entregar a justa homenagem de Moção de Aplausos ao Sr. Prof. JOÃO BOSCO FERREIRA 
DA CRUZ, pela sua iniciativa e preocupação com a educação dos nossos jovens, que 
poderão, desta forma, vislumbrar um futuro melhor. 
 
   Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 27 de 
agosto de 2.013. 
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