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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 028/17  

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com os Atletas: Caio Ferreira Baeza e Enzo Knittel Medeiros, bem  

como, com  Kaio Roberto Gomes Balthazar (Técnico) e Gemerson Camargo (Colaborador 

Técnico), pela conquista dos Prêmios de destaque da Liga Sorocabana de Futebol de Salão de 2016. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

No último dia 20, os atletas votorantinenses citados acima, receberam premiações por se 

destacarem como melhores atletas da Liga Sorocabana de Futebol de Salão no ano de 2016. 

 

Quais sejam: 

 

- Enzo Knittel Medeiros como Bola de Ouro 2016 - categoria Sub 08. 

- Caio Ferreira Baeza como melhor Atleta 2016 - categoria Sub 08. 

- Kaio Balthazar Gomes e Gemerson Camargo - Melhor Técnico, e respectivamente, 

Colaborador - Troféu Lisofus 2016. 

 

É notório que a presença do esporte no cotidiano da humanidade estabelece um papel 

importante, principalmente, na função de desviar crianças e adolescentes de problemas sociais tais 

como o uso de drogas.  Dentre tantos outros benefícios, destacam-se a transmissão de bons valores e 

a relação social, como fatores principais do instrumento de educação. 

 

Por esse motivo, é com grande satisfação que congratulamos com esses atletas que, além de 

muito bem representarem a nossa cidade, ainda desenvolvem um importante papel no incentivo ao 

esporte, especialmente na infância. 

 

E aos pequenos atletas, desejamos muito sucesso e que continuem perseverantes em seus 

objetivos. 

 

Que do deliberado se dê ciência aos homenageados, bem como: 

 

 À Secretaria Municipal de Desporto de Votorantim (SEDESP); 

 Ao Jornal Gazeta de Votorantim, e; 

 Ao Jornal Folha de Votorantim. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 28 de março de 2017. 
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