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É com imenso prazer e contentamento que tenho a honra de parabenizar toda 

equipe da Secretária Municipal de Esportes, Cultura e Lazer de Marilândia, em 

8iênio 2019/2020 

MOÇÃO DE APLAUSO N° 01612019 

especial Edmilson Marcos, com mais de 10 anos de serviço público, Oaiane 

Zocatelli, há mais de dois anos atuando na Secretaria Municipal de Esportes 

como professora, Mateus Grasse, estagiário, que já concluiu licenciatura em 

educação física e, neste ano de 2019, concluirá o bacharel na referida área, 

Aleude Alves da Costa, Josué Camata, Pedro de Castro Vasconcelos, 

Terezinha Bonfá Oaltio, Rogério Libardi Helmer, Mickei Conti, Instrutor do 

Projeto "Viva A Música", sempre que pode, também auxilia nos eventos 

esportivos e Flavio da Silva Batista, Secretário da pasta, atuando na gestão e 

promoção dos eventos culturais, esportivos e turísticos, por se destacarem 

pelos bons trabalhos desenvolvidos junto à Administração Municipal para toda 

população de Marilândia, com o desenvolvimento de diversas ações 

extremamente positivas em prol da promoção do esporte e lazer para os 

munícipes, em especial nas categorias de base entre outras modalidades, 

elencando-se como exemplos a copa a gazetinha, competições e torneios 

promovidos ao longo do ano. 

É do saber de todos a importância do esporte no desenvolvimento da criança, 

tanto para a parte física quanto cognitiva, promovendo ainda educação, 

socialização, lazer e melhor qualidade de vida às pessoas e nossas crianças. 

Nestes lindes, apresentamos esta MOÇÃO DE APLAUSO depois de ouvida à 

douta decisão do Plenário, para que seja oficializado à Secretaria de Esporte, 

Cultura e Lazer do município de Marilândia/ES os meus sinceros votos de 

estima e sucesso. 

Marilândia/ES, 01 de agosto de 2019 
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