
MOÇÃO 
 
 

Solicita que seja encaminhada Moção de
Congratulações às participações dos
atletas de São José dos Campos nas
Olimpíadas de Tóquio em 2021.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

SOLICITO,  nos  termos  regimentais,  que  seja  encaminhada  Moção  de  Congratulações  às
participações dos atletas de São José dos Campos nas Olimpíadas de Tóquio em 2021.
 
Nas Olimpíadas de Tóquio, diversos atletas da cidade de São José dos Campos tiveram a oportunidade
de participar representando o país e a cidade. O desafio do preparo para esportes de alto rendimento já é
por si só um obstáculo gigantesco e neste ano foi agravado pela pandemia. Atletas foram heróis, até
mesmo lesionados, ao aceitarem competir pela conquista de uma das maiores competições esportivas
mundiais.
 
Dentre os esportistas da cidade, destacamos a atuação de Pamela Rosa, Mariana Nicolau,  Rafael
Macedo e Laís Nunes, que representaram o Brasil nas modalidades de Skate Street, Rugby, Judô e
Wrestling. Além disso, a atuação deles também servirá de inspiração aos paratletas que iniciam suas
competições no próximo dia 24 de agosto. Todos são atletas excepcionais em seus esportes e que
servem de inspiração, tanto para futuros atletas como para outros atletas profissionais.
 
O incentivo ao esporte é extremamente importante para a formação de cidadãos, por isso esta Casa
congratula os esportistas de São José dos Campos, sejam os naturais da cidade ou os que aqui realizam
seus treinos, pela participação nos jogos Olímpicos de Tóquio em 2021.
 
 
1) FELÍCIO RAMUTH - Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS, 2) AILDO RODRIGUES FERREIRA - Secretário de Estado SECRETARIA
ESTADUAL DE ESPORTES, 3) PAULO SÁVIO RABELO DA SILVA - Presidente FADENP -
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, 4) JOÃO ROMA - Ministro
de Estado MINISTÉRIO DA CIDADANIA
 

 
Plenário "Mario Scholz", 9 de agosto de 2021.

 
 
 

Ver. Thomaz Henrique - NOVO
 
 
 

COAUTORIA: Ver. Roberto Chagas - PL, Ver. Fabião Zagueiro - SOLIDARIEDADE
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