
 

 

 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 069/2019 
 
Súmula: 

Requer à Mesa Diretora promover homenagem com Moção de 

Aplauso. 

 

Senhor Presidente 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores 

 

No exercício das competências legais e regimentais, especialmente com 

amparo nos Artigos 173, 174, 212, 213 e 214 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, 

 

REQUEIRO junto à Mesa Diretora 

 
“...Manifestar homenagem por meio de Moção de Aplauso à                 

Associação Duovizinhense de Vôlei de Praia (ADVP) pelo excelente trabalho desempenhado 

em nosso Município.  

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos tem a honra de homenagear 

a Associação Duovizinhense de Vôlei de Praia (ADVP), cuja qual, fundada no ano de 2017, vem 

gradativamente contribuindo para o desenvolvimento da prática do Vôlei de Praia em nosso 

Município.   

A Associação Duovizinhense de Vôlei de Praia (ADVP), sociedade 

civil sem fins lucrativos, visa incentivar por meio de processos educativos como fundamentos: 

atividades culturais, cívicas, físicas e morais. Além de zelar pelo progresso dos atletas do Vôlei de 

praia, promovendo ou facilitando o intercambio esportivo entre os mesmos; busca representar o Vôlei 

de Praia junto aos órgãos esportivos competentes na área do município e fora dele; e promove 

competições esportivas no Vôlei de Praia dentre suas categorias.   

Pelo excelente trabalho realizado a ADVP vem se destacando em 

competições a nível municipal, regional, estadual e nacional. Desta maneira, pode-se destacar o ótimo 

desempenho obtido no Campeonato Brasileiro Escolar de Vôlei de Praia, realizado em João Pessoa na 

Paraíba, onde as atletas Amanda Vieira e Pabliny Ruaro juntamente com o técnico Luiz Fernando 

Viaro, alcançaram o sétimo lugar.  

Portanto, é com imenso apreço que nos congratulamos com essa nobre 

associação, e para expressar o orgulho que temos e sentimos por contarmos com sua dedicação, 

conferimos esta Moção de Aplauso.  

Plenário da Câmara de Vereadores, 

em  03 de setembro de 2019. 

 

 

________________________________ 

João Marcos M. Moreira 

Vereador proponente 


