MOÇÃO Nº 003/2022

Cruzeiro do Sul, 13 de junho de 2022.

Os Vereadores que esta subscreve, nos termos do art. 107 do Regimento Interno
desta Casa, propõe a seguinte:

MOÇÃO DE APLAUSOS PARA A APAE DE CRUZEIRO DO SUL PELA
PARTICIPAÇÃO NAS OLÍMPIADAS ESPECIAIS DAS APAEs

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,
Os Vereadores e as Vereadoras que a presente subscrevem, vem na forma
regimental, apresentar Moção de Aplausos para a APAE de Cruzeiro do Sul, pela
participação nas Olímpiadas Estaduais das APAES.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruzeiro do Sul é uma
entidade beneficente de Assistência Social, sem fins lucrativos, e tem por objetivo atender
pessoas com deficiência intelectual e múltipla através de um trabalho adequado às suas
necessidades.
Tem como missão promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção,
orientações, prestação de serviços, apoio a família direcionados à melhoria da qualidade
de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade justa e solidária.
A APAE visa fazer com que o beneficiário e sua família reconheçam a sua
importância na sociedade, e, ao mesmo tempo, a conscientização no reconhecimento da
Pessoa com Deficiência dentro do contexto social e comunitário, auxiliando assim na
construção de sua cidadania.
Desta forma, considerando a participação de alguns atletas do Município de
Cruzeiro do Sul nas Olímpiadas Especiais das APAEs que ocorreu na cidade de Canoas
– RS, na ULBRA, onde destacaram-se:



no futsal série bronze o Lucas Farias que ficou campeão na categoria;



na bocha adaptada série ouro o Gabriel Backes que ficou vice-campeão na
categoria;



no arremesso de peso a Graziela Adriana da Silva Bera que ficou com a
medalha de prata;

Considerando o professor Guilherme Marmitt que conduziu e apoiou os atletas
nesta jornada.
Considerando os familiares que acompanharam os alunos, durante 5 dias fora de
casa.
Parabenizamos, portanto, a Apae pelo brilhante trabalho desenvolvido nas
Olimpíadas Estaduais das Apaes, conseguindo de forma organizada, profissional,
competente e digna lograr êxito nas competições e o mais importante, a inclusão social
dos seus alunos.
Face ao exposto, contamos com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação da
presente Moção.

Após aprovada, requer-se seja dada ciência aos homenageados, com o
encaminhamento de cópia desta “Moção de Aplausos” com votos de congratulações.
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