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Assunto: Aplaude e congratula a equipe Coritapoá Futsal Clube,
pela conquista da II Copa Curitiba de Futsal Infantil 2015, a qual realizouse no
Colégio da Polícia Militar de Curitiba, no Estado do Paraná.

A Câmara Municipal de Itapoá/SC aplaude e congratula a equipe
Coritapoá Futsal Clube, pela conquista da II Copa Curitiba de Futsal Infantil
2015, a qual realizouse no Colégio da Polícia Militar de Curitiba, no Estado do
Paraná, e pelo ótimo desempenho que vem realizando na área esportiva no
âmbito municipal.
O Clube Coritapoá de Futsal é treinado por seu técnico e
responsável, o Senhor Osmair Dornell, também conhecido como Moita, o qual
vem desempenhando um ótimo trabalho, sendo eficiente e transparente à frente
dos jovens moradores da localidade do Samambaial. Osmair Dornell segue uma
filosofia de vida, na qual ele acredita que: “Vivemos em um mundo cheio de
armadilhas, principalmente para as crianças, as quais estão sujeitas a tropeçar nas
emboscadas da vida, por serem alvos frágeis de um mundo voltado às drogas e à
violência”.
Por sua vez, o Clube Coritapoá de Futsal surgiu oficialmente em
junho de 2013, quando disputou seu primeiro campeonato, a Copa Itapoá de
Futsal, e de lá para cá vieram várias conquistas. Tudo se iniciou logo após a
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chegada de Osmair em Itapoá, que sempre acompanhou seu filho nas
brincadeiras de bola, e nas idas e vindas para a quadra de esportes, localizada no
Bairro Samambaial. Osmair se deparou com várias crianças e jovens talentosos e,
após algum tempo, os jovens que ali frequentavam tiveram a ideia de montar um
time de futsal, o qual deu início em 14/06/2013, onde disputaram o primeiro
campeonato, a “Copa Itapoá de Futsal”. Logo em seguida surgiram novas ideias,
dando origem a um Projeto de Inclusão Social, o qual tem por finalidade a base
do futsal e o esporte para crianças e jovens entre 08 (oito) e 15 (quinze) anos de
idade. Atualmente, participam em torno de 50 jovens atletas, contando com um
time feminino de futsal, e o apoio de seu amigo Aracimi Jorge.
Os trabalhos do projeto deram início com base na preocupação com
o futuro dos jovens moradores do bairro, com o objetivo de formar atletas e
disciplinálos para que a cada dia se tornem cidadãos mais responsáveis e com
uma melhor chance de crescimento educacional e profissional.
O projeto vem mostrando resultados positivos desde o início de seu
trabalhos, onde conquistou seu primeiro título no Projeto Verão de 2013, sendo
Campeão de Futebol de Areia na categoria Sub 13 e ViceCampeão na categoria
Sub 15. No mesmo ano conquistaram o 3º lugar na Copa de Guaratuba de Futsal,
pela categoria Sub 15. No ano de 2014 o Clube reviveu a mesma experiência do
ano de 2013, no Projeto Verão, sendo Campeão na categoria Sub 13 e Vice
Campeão na categoria Sub 15. Ainda no ano de 2014 o Clube se tornou Campeão
na categoria Sub 13 de Futsal, e ViceCampeão na categoria Sub 15, no Ginásio
de Esportes de Itapoá.
Já no ano de 2015, os jovens da categoria Sub 13 se tornaram
Campeões no Projeto Semana da Pátria na Praia, com os jovens da categoria Sub
15 ficando com a viceliderança. Mas o seu maior pleito veio através da II Copa
Curitiba de Futsal Infantil 2015, a qual se iniciou no mês de março, com jogos na
Cidade de Curitiba e Região Metropolitana, e findouse no dia 29 de novembro
na Sede do Colégio da Polícia Militar de Curitiba, onde os jovens deram seu
máximo e conquistaram o topo mais alto do podium, se tornando Campeões na
categoria Sub 13 e conquistando o 4º lugar na categoria Sub 15.
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Diante da proposição, esta Casa de Leis, em nome do povo
itapoaense, presta a justa homenagem, como forma de parabenizar e agradecer
aos atletas e colaboradores do Clube Coritapoá de Futsal pelo ótimo desempenho
que vem desempenhando no município de Itapoá, e em especial na II Copa
Curitiba de Futsal Infantil, bem como com a divulgação do nome de Itapoá
dentro do Estado do Paraná.
É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá, em 03 de dezembro de 2015.
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