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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 081/10 
 
 
REQUEREMOS à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais 
desta Casa, votos de congratulações com as equipes do Esporte Clube Ângelo Vial e 
Los Fuegos, respectivamente Campeã e Vice-Campeã do Campeonato Quarentão, 
realizado em nossa cidade, no dia 16 de outubro do corrente. 
  
 
JUSTIFICATIVA: 
 
O Esporte Clube Angelo Vial é o 21º Campeão Quarentão de nossa cidade. 
 
Esta Casa de Leis não poderia deixar de parabenizar estas duas equipes, que na final do 
campeonato “brigaram” até os últimos minutos, em um jogo bastante disputado, onde um 
público significativo, até então pouco visto em campeonatos, compareceu para prestigiar. 
 
Parabenizamos o Campeão Ângelo Vial, que há muito tempo não ganhava um título, 
entretanto, foi brilhante, ganhando o Campeonato de forma invicta. 
 
O Esporte Clube Ângelo Vial contou em sua equipe, com o Artilheiro do Campeonato, 
Senhor Júlio César Dias, mais conhecido como ‘Túlio’, que fez nove gols e também foi 
escolhido como o destaque da partida final. 
  
Parabenizamos também o time Vice-Campeão Los Fuegos, que conquistou, com muito 
orgulho, o seu primeiro Vice-Campeonato nesta categoria. 
 
Portanto, os jogadores, de ambas as equipes estão de parabéns pelo bonito futebol 
apresentado e principalmente pela força e pela garra. E da mesma forma, parabenizamos as 
suas Diretorias, pelo grande trabalho e suporte dado aos times. 
 
Pelo exposto, é que registramos nos Anais deste Legislativo o resultado do Campeonato 
Quarentão, pois trata-se de um importante acontecimento em nossa cidade, portanto, digno 
desta homenagem. 
 
Que do deliberado se dê ciência aos homenageados, bem como: 
 

� À TV Cidade - Canal 3, pela brilhante cobertura da final do Campeonato; 
� Ao Prefeito Municipal, Senhor Carlos Augusto Pivetta; 
� Ao Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Sr. Antonio dos Santos, extensivo 

a todos da referida secretaria, pelo empenho e trabalhos realizados. 
 
 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 25 de outubro de 2010.  
 

Vereadores 
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