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MOÇÃO Nº 34/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Campos Novos

Os Vereadores que a presente subscrevem, componentes do Poder Legislativo, com assento nesta Casa, membros
titulares da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, no uso das prerrogativas legais que lhe são atribuídas e
amparados no artigo 137 e 138  do  Regimento Interno, e após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado ao homenageado a
seguinte... 

O Poder Legislativo Municipal de Campos Novos vem, por meio de cinco de seus representantes legais, a vereadora
Celina Maria Manfroi Cassiano Barros, e os vereadores João Nilso de Oliveira, João Batista Ramos de Almeida, Marciano Dalmolin e
Claudiomir da Silva parabenizar a... 

ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO CAMPOS NOVOS (AACN)
pelos trabalhos realizados em nosso município.

O projeto Atletismo em Campos Novos teve seu início em 2009, com a participação em corridas de ruas, eventos da
Federação (clube filiado pela Associação Atlética Copercampos) e também em eventos da Fesporte. A equipe se manteve filiada na
federação catarinense de atletismo até o ano de 2012, e, durante esse período, Campos Novos tornou-se a equipe a ser batida, tanto em
corridas de rua como em campeonatos Estaduais e até mesmo brasileiros, começando realmente a entrar no cenário esportivo na
modalidade de atletismo. Após 2012 o clube foi desativado da Associação Atlética Copercampos, mantendo-se ativo como projeto
social. Com isso alguns problemas foram enfrentados, pois, sem a filiação, os atletas não poderiam participar de eventos organizados
pela Federação Catarinense e Confederação Brasileira de Atletismo, deixando de disputar campeonatos estaduais e brasileiros. A
alternativa para continuar com o rendimento esportivo foi federar os atletas que tinham chance de medalhas em campeonatos Estaduais
e brasileiros por outro clube. Desta forma o projeto do atletismo no município continuou até o ano de 2017, quando foi fundada a
Associação de Atletismo Campos Novos – AACN registrada com CNPJ e formada por uma comissão de diretores, na maioria os
próprios pais dos atletas.

Os principais objetivos da Associação são: Organizar festivais de atletismo nas escolas para apresentar a modalidade;
Participar de corridas de rua pela região; Participar de campeonatos Estaduais; Participar nos maiores eventos do País, como
Campeonatos Brasileiros; Participar de eventos sul-americanos; Participar de eventos mundiais; Inserir valores que servirão para tornar
os atletas pessoas do bem e produtivas na sociedade, como: Disciplina, comprometimento, superação, trabalho em grupo, moral, ética e
cidadania.
Parabenizar a Associação de Atletismo Campos Novos é reconhecer o trabalho exemplar realizado em nosso município, ressaltar a
importância do esporte como meio de transformação de vidas, mudança de hábitos e garantir às crianças, jovens, adultos e idosos mais
qualidade de vida associada a hábitos saudáveis. 
Assim, parabenizamos todos os atletas, professores e pais pela grande contribuição para formação dos jovens da comunidade
camponovense . 

Colocamo-nos à disposição para o que estiver ao nosso alcance.

Sala das Sessões, em 16/11/2021.

Marciano Dalmolin
Presidente da Mesa 

Vereador PSD

João Nilso de Oliveira Celina Maria Manfroi Cassiano Barros
2º Secretário

Vereador PSD
Vereadora PSD

Claudiomir da Silva João Batista Ramos de Almeida
Vereador PP Vereador DEM
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