
04/2015

VEREADOR MÁRIO NADAF

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 à agremiação do CUIABÁ
ESPORTE CLUBE.

J U S T I F I C A T I V A

A presente Moção de Aplausos tem como objetivo parabenizar
a agremiação CUIABÁ ESPORTE CLUBE, nas pessoas dos ilustríssimos Presidente
e Vice Presidente, Sr. Aron Dresh e Cristiano Dresh, à comissão técnica na
pessoa do Sr. Luciano Dias e a todos os jogadores e funcionários, pelas
expressivas conquistas recentes, quais sejam, excelente campanha no
Campeonato Matogrossense que culminou, na última semana, com o
tricampeonato do estadual (2013/2014/2015), e em especial pela emocionante
conquista da Copa Verde 2015, cuja postura de toda equipe dentro e fora de
campo, fez transbordar de orgulho o povo cuiabano, e matogrossense.

Pelo feito inédito do último dia 07/05/2015, a agremiação
CUIABÁ ESPORTE CLUBE, garantiu participação na Copa Sulamericana de 2016,
se tornando o primeiro clube matogrossense a participar de tão festejada
competição internacional, o que por certo contribuirá para o
desenvolvimento econômico, social, e desportivo de Cuiabá, além de todo o
Estado de Mato Grosso.

Deste modo, a agremiação CUIABÁ ESPORTE CLUBE é mais que
merecedora dessa Moção de Aplausos, pois estas conquistas são reflexos da
organização, planejamento, competência, e profissionalismo que o clube vem
demonstrando ao longo dos anos.

Entendendo a importância desta propositura, solicito o voto
favorável dos nobres pares, em especial da realização da sessão solene para
entregar a justa homenagem de Moção de Aplausos aos expressivos feitos do
CUIABÁ ESPORTE CLUBE, através de sua Diretoria, Comissão Técnica, Jogadores
e a todos colaboradores que, de uma forma ou de outra, fizeram com que esse
sonho fosse realizado.

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 12 de
maio de 2015.

VEREADOR MARIO NADAF
Partido Verde – PV
LÍDER DO PARTIDO
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