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V -
MOÇÃO DE APLAUSO

EMENTA: Outorga Moção de aplauso a Altair de Oliveira

(Taiko).

ANANIAS ANTONIO MARTINS NETO, vereador que esta

subscreve, no uso de suas prerrogativas legais, em nome do povo de Coméllo Procópio, depois de ouvido o

Douto Plenário, propõe Moção de Aplauso ao procopense Altair de Oliveira.

JUSTIFICATIVA:

Altair de Oliveira (Taiko) vem há mais de 40 anos no

município de Comélio Procópio se dedicando a cobertura e divulgação do esporte amador procopense

e de toda a região. Sem medir esforços, faz uma série de coberturas e reportagens das mais diversas

modalidades esportivas, como: Futebol, futsal, vôlei, handebol, basquete, atletismo, xadrez e entre

muitas outras modalidades, sejam elas coletivas ou individuais. Em suas reportagens, ele entrevista

atletas e esportistas de todos os sexos e idades, dando total valor e reconhecimento para todos e todas

de uma forma igualitária. Através de suas entrevistas, ele também ajuda a projetar e reconhecer muitos

talentos do esporte amador de Comélio Procópio e região. Ele sempre foi uma das principais fontes

de notícias e informações sobre o esporte amador na imprensa procopense.

Além das coberturas esportivas, ele vem há tempos realizando

um trabalho de reportagens e divulgações sobre diversos contextos em Comélio Procópio e região,
como eventos culturais, festivos, políticos, ações beneficentes, entre outros. Sempre com o principal
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objetivo de divulgar e levar maiores informações para a população. Recentemente, nesse momento

de pandemia, ele tem feito um belo trabalho de divulgação através de reportagens, de pequenos

comerciantes e microempresários, que tem sofrido com os efeitos da peindemia, no objetivo de forma

solidária divulgá-los e tentar aquecer o comércio dos mesmos. Sempre com a sua tradicional "Honda

Biz", Altair de Oliveira (Taiko), é muito conhecido e querido por muitas pessoas em Comélio

Procópio e região.

Comélio Procópio, 03 de agosto de 2020.

ANANIAS A. MARTINS NETO

Vereador - PSD
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