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MOÇÃO DE APLAUSOS Nº.012/2017 

 
 
 
 
 O Vereador que o presente subscreve, 
requer à Mesa, ouvido o Soberano Plenário, com fulcro no 
Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, que seja aprovada 
MOÇÃO DE APLAUSOS aos atletas do tênis.  

                                     

Justifica-se esta solicitação uma vez que os atletas que fazem 
parte do “Projeto Todos no Tênis”, comandando pelo técnico e 
professor Carlos Henrique Rezende de carvalho, mais conhecido 
como (Rochinha). Mais de 150 alunos já passaram pelo projeto que 
atualmente, conta com mais de 100 atletas. 

O projeto desenvolve o tênis de quadra para competição como 
copa das confederações, onde os tenistas atualmente foram 
campeões em algumas categorias, sob o comando do técnico 
(Rochinha). 

Os destaques da equipe de Alto Araguaia, ficaram para os tenistas:  

Matheus Fraga: (Campeão da categoria 12 anos em (2017) e Vice-

Campeão da Copa Das Federações); 

Carlos Eduardo: (Campeão da Copa Correios categoria 12 anos 
em (2015), atual Vice-Campeão da Copa Das Federações em (2017) 
e Nº 2 do ranking de Mato Grosso); 

João Pedro: (Campeão dos jogos AABB, Classificado para a Copa 

Guga, participou das quartas de finais G.A (Copa correios) e Nº 1 do 
ranking de Mato Grosso); 

 Rudson: (1º do ranking do Mato Grosso, Nº 115 no ranking BR, 
3ºcolocado na Copa das Confederações, campeão do torneio Borges 
Veículos, campeão do torneio Tênis Company). 
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Os quais reconhecemos, parabenizamos e ressaltamos a 

importância e relevância destas conquistas, dignas de elogios e 
reconhecimento desta casa de leis. 

Com isso as conquistas da equipe araguaiense de tênis, mostra a 
importância de um trabalho de base bem feito. ‘É investindo na 
base que surgem os grandes campeões’. 

 

                                Assim requeiro aos meus Pares a aprovação da 
presente moção de aplausos.  
 
 

 

 

 

                       
                                    Alto Araguaia, 10 de outubro de 2017. 
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JOSE AIRTON DE ANDRADE 
VEREADOR PDT 

 


