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O vereador que abaixo subscreve Propöe à
nobre Mesa, com anuência, na forma regimental, seja
consignada nos anals desta Casa, com os registros de

ofício e notíciamentos de praxe, uma MOÇÃO DE
APLAUSOS aos senfiores Atletas de Karatê da
Academia CBKD de Cáceres.

Senhor Presidente, nobres vereadores que honrosamente compöem este Parlamento.
Tenho plena consciência de que a outorga de uma honraria especial desfa Casa é
institucionalmente condicionada aos requisitos óásicos e indispensáveis ao real
merecimento dos agraci ados.

Embora possa ser considerada síngela, a homenagem plenária tem, na essência, a
função e o objetivo de fazer justiça de reconhecimento perene a quem de fato o tenha feito
por merecer. Regimentalmente a proposição de homenagem implica em elevada
responsabilidade dos indicados sobre a conduta e as rears qualidades.

Sobre isso esfamos absolutamente tranquilos e certo de que os proposfos
homenageados sobrepuja em muito tais exigênclas, aos senhores da Policia Militar de
nosso município de Cáceres;. José Tiago Minholi.
. Héio fernando macedo.. lzaina Martins da Rocha Â/eves.

O atleta José e Hélio foram vice campeões mundiais de karatê, em Belgrado capital
da servia. E a senhora lzaina é Delegada da CBKD e responsável pela ida dos dois atletas.

Ao exposto, senhor presidente, nobres colegas, solicito a apoio unânime desfe

soberano PIenário para juízo e aprovação da presente propositura.

das Sessões, 02 de Agosto de 2022.

er. R NEVES
Partido - PSC
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