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REQUERIMENTO N° 067/2003

0 Vereador subscrito nesta Casa de Leis, depois de cumpridas as formalidades
de praxe, REQUER, que submeta ao Plenário deste Poder Legislativo o presente Requerimento, que tem
por escopo consignar “MOÇÃO DE APLAUSOS” ao Senhor Luiz Antônio Santos Ramos - Técnico em
Eletrônica e responsável pela Escolinha de Vôlei do Município, pelos relevantes serviços prestados a
Comunidade Aldeense.

JUSTIFICATIVA
Reconhecidamente, a presente proposição tem como finalidade, homenagear o
Senhor Luiz Antônio Santos Ramos, nascido na cidade Araruama em 13 de Junho de 1965, chegou em São
Pedro da Aldeia em 1982, quando começou a prática do vôlei jogando pelo time do IMOBA. Desde 1985
participa de jogos representando a cidade, estando presente em todas as edições dos “Jogos de Verão”
realizados pela Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia.
Anualmente, juntamente com outros atletas da cidade, participa do JAI (Jogos
Abertos do Interior), competição que reúne equipes representantes de todo o Estado do Rio de Janeiro,
divididas por região.
Pioneiro na prática do Vôlei de Praia na região, é responsável pelo
desenvolvimento na cidade das primeiras duplas femininas do esporte, que vem representando o Município
em diversas competições por estado.
Atualmente, divide seu tempo entre sua profissão de Técnico em Eletrônica, e a
manutenção de uma escolinha de vôlei, que ensina gratuitamente aproximadamente 30 alunos, nas
categorias Praia e Quadra.
Na qualidade de Legislador, proponho aos meus nobres pares, a presente láurea
que, em muito me honra, pois objetiva parabenizar o brilhante trabalho desenvolvido pelo Luiz Antônio
Santos Ramos.

Sala das Sessões, 10 de Novembro de 2003.
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