
  
  
  

MOÇÃO DE APOIO 
  
Moção nº 0004/2015 
  

                                   Considerando que a equipe de futsal de Bálsamo conquistou o 
título inédito da Copa TV Tem de Futsal, após ter vencido a equipe de Rio Preto em duas 
partidas, sendo a primeira realizada em Bálsamo (vitória por 3x2) e a finalíssima em São 
José do Rio Preto (vitória por 3x0). 

  
                                   Considerando que essa disputa movimentou a população, que 

lotou o ginásio de esportes local para o jogo final contra Rio Preto, além de grande número 
de munícipes que foram até a cidade vizinha acompanhar a partida decisiva. 
  

                                   Considerando que a Copa TV Tem é o mais importante 
campeonato de futsal do noroeste paulista e um dos mais importantes campeonatos da 
modalidade do interior de São Paulo, sendo disputado nas regiões de Rio Preto, Sorocaba, 
Itapetininga e Bauru. 
  

                                   Considerando que com essa vitória, a equipe de Bálsamo se 
credenciou a disputar o título da Copa dos Campeões, torneio que reúne os vencedores das 
regiões acima referidas, tendo Bálsamo vencido a cidade de Assis e se qualificado para 
disputar a final deste campeonato. 

  
                                   Considerando que este fato é inédito no esporte de nossa cidade, 

e que levou o nome de Bálsamo em destaque para toda região, merece o reconhecimento 
por parte do Poder Legislativo. 
  

                                   Assim como vereadores, membros do Poder Legislativo deste 
município, apresentamos nos termos Regimentais, a presente MOÇÃO DE APOIO aos 
atletas, comissão técnica, coordenadoria de esportes e demais envolvidos que colaboraram 
para que a equipe de futsal de Bálsamo conquistasse a Copa TV Tem, dando-lhes 
conhecimento desta deliberação. 
  

                                   Sala das Sessões ver. Antonio Castilho, 12 de Junho de 2015  
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