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MOÇÃO Nº 090/2018 

 

Senhores Vereadores 

 

 

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de 

Jaguariúna realizou no dia 31 de agosto o 12° Festival de Integração, Esporte e Lazer.

 Evento qual foi realizado no Centro de Lazer Antonio Aparecido Rodrigues dos 

Santos, o Lebrão. 

Cerca de 120 alunos com paralisia cerebral, autismo e síndrome de 

Down disputaram diversas modalidades esportivas como atletismo – corrida 100 

metros, arremesso de peso, salto em distância, além de basquete e futebol. 

Esse evento já é tradição em nossa cidade. Participaram 14 APAE 

de 13 cidades da região mais a de Jaguariúna que sediou uma super festa do esporte, 

da alegria e da superação! 

Sabemos que é de suma importância que ocorram eventos como 

esse em nossa cidade, uma vez que se trata de incentivar a integração de crianças, 

adolescentes e adultos especiais de nossa cidade ao esporte e lazer.  

Havendo a aprovação desta Moção, seja a mesma encaminhada ao 

Presidente da APAE de Jaguariúna Nelson Roberto Patrocínio da Silva, a Diretora Ana 

Maria Gottardo e a Coordenadora Pedagógica Fernanda Barbim, no endereço Rua 

Amazonas – n°1296 – Jardim Mauá. 

Diante do exposto, apresento à Mesa, depois de dispensar às 

formas de praxe e ouvir o Plenário, Moção de Congratulações e Louvor ao 12° 

Festival de Integração, Esporte e Lazer, ocorrido em 31 de Agosto no Centro de 

Lazer Antonio Aparecido Rodrigues dos Santos, o Lebrão. 

Gabinete da Ver. Cássia Murer Montagner, 3 de setembro de 2018.  

As.) VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão 

Ordinária de 04 de setembro corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 05 de setembro de 2018. 

 

 

 
VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

Presidente 


