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MOÇÃO Nº  1/2019 
“Moção de congratulações aos atletas que incentivaram o crescimento do ciclismo em Piedade.” 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

JOSÉ ANÉSIO XAVIER LEMES, vereador do município de Piedade – SP e 

demais vereadores que subscrevem a presente, vêm no exercício de suas prerrogativas, à 

presença de Vossa Excelência propor para deliberação do plenário a Moção de 

congratulações aos atletas precursores e incentivadores do ciclismo na cidade de Piedade.  

Piedade hoje é destaque no ciclismo nacional e mundial, fato este que está 

amplamente divulgado pela imprensa.  

De fato, a nossa cidade ganha a cada dia mais praticantes dessa modalidade 

esportiva que já é um dos esportes mais praticados no município. 

O clima da nossa cidade, aliado ao relevo único; ainda complementada pelas belezas 

naturais e percursos únicos atrai ciclistas de todas as partes do município e de outras 

cidades.  

Durante todos os dias da semana podemos observar uma imensidão de atletas 

realizando seus passeios e treinos pelas estradas rurais e vias urbanas de Piedade.  

Esta Moção se faz justa para esta Casa de Leis reconhecer o trabalho de incentivo a essa 

modalidade esportiva realizada pelos atletas Antônio Fábio (Zequinha), Emersom Carriel 

(Bicão), Erlon Marum, Rony Oliveira e Alessandro Muknicka – que na década de 90 

iniciaram um trabalho de divulgação do ciclismo, acreditando no potencial da nossa 

cidade.  
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Hoje a cidade de Piedade colhe frutos viçosos, tendo se tornando uma referência na prática 

do ciclismo e trouxe para essa modalidade esportiva grandes e destacados atletas.    

A presente moção se justifica diante dessa persistência e dedicação de anos desses 

atletas da nossa cidade, que colocaram Piedade na rota do ciclismo nacional e mundial.  

 

Que após a deliberação seja dado ciência aos homenageados.  

 

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de fevereiro de 2019. 

 

José Anésio Xavier Lemes 

Vereador (PP) 

 


