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Assunto:     Apresenta Moção de Aplausos e Congratulações a Associação 

Cultural Filhos da Lua, pelo 1º Batizado e Troca de Graduações do núcleo em 

nosso Município, ocorrida na data de 25 de setembro de 2022. 

 

Colenda Câmara,  

 

 

O Vereador desta Colenda Câmara que esta subscreve, vem na forma 

regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, requerer que seja 

consignada na ata dos trabalhos desta Sessão Ordinária uma Moção de Aplausos 

e Congratulações a Associação Cultural Filhos da Lua, pelo 1º Batizado e Troca 

de Graduações do núcleo em nosso Município, ocorrida na data de 25 de 

setembro de 2022. 

Justifica-se esta moção, considerando que a capoeira é uma 

representação cultural que mistura esporte, luta, dança, cultura popular, música e 

brincadeira. Caracteriza-se ainda, por movimentos ágeis e complexos, onde são 

utilizados os pés, as mãos e elementos ginástico-acrobáticos. 

Ainda, temos que sua prática trabalha a coordenação motora, aprimora 

a flexibilidade, equilíbrio e destreza, aliviando as tensões do dia a dia, 

proporcionando criatividade e liberdade de movimentos. 



Assim, resta claro que além de ser, como vimos acima um esporte de 

alta intensidade, ela se revela de grande importância para a saúde física e mental 

daqueles que as praticam, bem como tem o condão de transformar vidas. 

Portanto, a presente homenagem é fruto do reconhecimento, em 

valorizar estes que contribuem dia após dia em nossa sociedade, não medindo 

esforços em gerar pessoas relevantes em nosso meio. 

Parabéns a todos da Associação Cultural Filhos da Lua, por todo 

empenho e dedicação no profícuo desempenho de suas funções. 

Assim, como representante do Povo de Novais, expresso o anseio e o 

compromisso em agraciá-lo, com esta Moção de Aplausos e Congratulações, 

destacando a magnitude dos esforços realizados para honrar o compromisso com 

toda nossa sociedade. 

Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação da presente nos 

termos regimentais. 

 

Câmara Municipal de Novais-SP, 30 setembro de 2022. 

 

    

Marcos Rogério Rodrigues de Araújo 
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