
  
  
  

MOÇÃO DE APLAUSOS 
  
Moção nº 11/2022 
  
  

                                   Considerando que o estudante balsamense Higor Rafael Lorijola Vasques, 
de 18 anos, filho do vereador Ilsinho Vasques e da professora Silvia Lorijola, integrou o grupo da 
Unicamp - Universidade Estadual de Campinas - que representou o Brasil no Torneio Internacional de 
Físicos, em Bucamaranga na Colômbia. 
  

                                   Considerando que esta competição reuniu universidades de 16 países, 
numa semana de discussões sobre problemas diferentes na área da física e, nesse universo 
representativo, a equipe brasileira foi premiada, destacando-se de outras importantes instituições de 
ensino do planeta. 
  

                                   Considerando que esse evento é extremamente importante para a área da 
física, pois se trata de um espaço de diálogo e cooperação entre diferentes universidades do mundo, 
que neste ano precisaram propor um experimento usando apenas uma câmera e/ou sensores do 
smartphone para provar ou refutar a hipótese da terra plana, além de estimar o tamanho da terra com 
a maior precisão possível usando o mesmo equipamento. 
  

                                   Considerando o fato de um estudante balsamense integrar um grupo de 
uma das mais importantes universidades do país, e ser premiado em uma competição de física de 
nível internacional, não ser apenas um motivo de orgulho para seus pais e familiares, mas também 
para toda comunidade balsamense. 
  

                                   Assim como vereadores, membros do Poder Legislativo deste município, 
apresentamos nos termos Regimentais, a presente MOÇÃO DE APLAUSOS ao estudante Higor 
Rafael Lorijola Vasques, por ter integrado o grupo de alunos da Unicamp que representou o Brasil no 
Torneio Internacional de Físicos, dando-lhe reconhecimento desta deliberação.    
  

                                   Sala das Sessões ver. Antonio Castilho, 03 de Junho de 2022.  
  
VEREADORES: 
  
  
Ailton José Bereta - MDB                                 Bruno César Xavier de Carvalho - DEM  
  
  
Hilton Bruno José dos Santos - PSDB               Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB    
  
  
José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB          Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 
  
  
Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE     Roberto Carlos Perpétuo Perez - PROS 
  
  
Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE 
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