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Assunto: aplaude e congratula os jovens atletas itapoenses Ryan Cordeiro e
Hedieferson Júnior os quais fizeram história na badalada Praia do Santinho, em Florianópolis,
bem como o seu professor e atleta Gabriel Castigliola, que disputou a 2ª Etapa Brasileira de Surf,
e os atletas Ryan e Hedieferson, que disputaram uma das mais concorridas Etapa Estadual do
Surf Catarinense, na categoria iniciantes, ambas etapas ocorridas na data de 20 e 21 de março de
2015.
A Câmara Municipal de Itapoá aplaude e congratula os jovens atletas itapoenses,
Ryan Cordeiro e Hedieferson Júnior pelo desempenho que ambos tiveram na 2ª Etapa Estadual
de Surf na categoria iniciantes, na qual o jovem Ryan Cordeiro, de apenas 14 anos, conquistou a
maior nota de todo o evento, 9,50 pontos, subindo no mais alto podium da competição. Já
Hedieferson, "Juninho" como é conhecido em nossa Cidade, ficou com a 3ª colocação na mesma
categoria. Com essa classificação, assumiu o topo do Ranking do Campeonato Catarinense da
Categoria.
Destacase que este é o segundo ano que ambos participam do circuito, os quais
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ambos viajam somente com apoio de terceiros e comerciantes do nosso Município, amigos e
comerciantes estes que se unem para arcar com os custos da viagem e da competição, pois
acreditam no talento e no futuro destes jovens atletas itapoenses.
Já Gabriel Castigliola, que é o professor de Ryan e Juninho, está muito feliz e
agradecido por treinar e ver o desempenho destes jovens surfistas de Itapoá, se destacando entre
tantos outros atletas de todo o Estado Catarinense, e levando o nome de nossa Cidade ao topo
mais alto da competição. Se destaca também que Gabriel, que disputou com os melhores
surfistas brasileiros, ficando com a 9ª colocação na disputa pela categoria Open, a principal do
circuito da 2ª Etapa Brasileira de Surf.

Diante da proposição, esta Casa de Leis, em nome do povo itapoaense, presta a
justa homenagem, como forma de parabenizar e agradecer aos atletas Ryan Cordeiro,
Hedieferson Júnior e Gabriel Castigliola, pelo ótimo desempenho nos eventos acima citados,
bem como a divulgação do nome de Itapoá dentro do Estado de Santa Catarina e pelo Brasil.
É a Moção.
Câmara Municipal de Itapoá, em 02 de abril de 2015.
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