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PROTOCOLO
N°: 251/22

Data: 13/06/22

Hora: 09:24

Visto: Adejacir

MOÇÃO DE APLAUSO:

EMENTA: Outorga Moção de Aplauso a Equipe Sangue no
Asfalto (carrinhos de rolimã).

Carlos Marques Bonfim, vereador que esta subscreve, no uso de
suas prerrogativas legais, em noine do povo de Cornélio Procópio, depois de ouvido o Douto Plenário
propõe Moção de Aplauso a EQUIPE SANGUE NO ASFALTO.

JUSTIFICATIVA:

Tudo começou como uma brincadeira de criança dos anos
70,80,90. Nesses tempos, sem a tecnologia atual, o divertimento da juventude e das crianças eram os
carrinhos do l olimã que faziam a festa de todos.

Cornélio Procópio é uma cidade que a topografia ajuda bastante
com seus morros e descidas.

A equipe SANGUE NO ASFALTO foi criada em 2017 para
justamente promover essa brincadeira incialmente com a família FUIN e posteriormente outros
adeptos vieram a se somar para virar a febre que é agora.

Foram realizadas três edições da chamada Comda Maluca em
nossa cidado com sucesso total. Participação maciça da população, principalmente os pais saudosos
que teazem seus filhos para essa prática esportiva sadia. Praticamente o custo para o município é
baixíssimo j:í que a equipe trabalha voluntariamente e consegue apoio no comércio local.

Nas últimas edições a cidade parou para descer a avenida XY de
novembro e se divertir.

A equipe Sangue no asfalto já foi matéria em toda imprensa
regional pelos eventos e já foi convidada a participar em outras cidades levando o nome de Cornélio
Procópio.

Portanto, achamos justíssima essa singela homenagem para essa
equipe que com a diversão dessa brincadeira da nossa adolescência proporciona aos nossos munícipes
e nossas crianças momentos especiais.

Cornélio Vr6 nho de 2022.

s Bonfim
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