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 A Câmara Municipal de Vereadores de Quevedos realizou Sessão 
Solene no dia 26 de outubro, às 19 horas, com a finalidade de homenagear 
alunos e educandários que participaram do JERGS, nos dias 19 e 20 de 
outubro, na cidade de Canoas/RS, fase final. 
  Reconheceu o Poder Legislativo Municipal a importância de apoiar e 
incentivar estes jovens, principalmente em municípios como Quevedos, que 
são considerados pequenos e sem uma estrutura propícia à prática do esporte. 
 Quevedos foi representado em duas categorias e foram homenageados 
o aluno Dionei Cavalheiro Bueno que representou a E. E. de E. Básica D. 
Pedro I – Sede, na Modalidade Arremesso de Peso e que classificou-se em 3º 
lugar e a aluna Eliziane Maia da Costa que representou a E. M. de E. F. Othelo 
Rosa – São Sebastião na Modalidade 100 ms Rasos Feminino, ambos na fase 
final do Estado do Rio Grande do Sul.  
  Também receberam o reconhecimento pelo esforço, apoio e qualificação 
destes discentes, a E. E. de E. B. D. Pedro I através da sua Diretora, Profª 
Marli Terezinha de Oliveira Marconato e a E. M. de E. F. Othelo Rosa através 
do Prof. João Luiz da Silva Lencina que representou a Diretora, Profª 
Roselange Santos Vieira. 
 Em sua manifestação o Presidente representou o sentimento de todo o 
Município de Quevedos dizendo que “Acreditamos que a educação em valores 
represente um ideal e um princípio de educação. Desta forma podemos 
justificá-la na nossa crença na pessoa humana, cremos no potencial de cada 
um, o que faltam são oportunidades para que as potencialidades possam ser 
desenvolvidas. Quando as oportunidades são oferecidas, damos a 
possibilidade para que as pessoas possam fazer as melhores escolhas quando 
das tomadas de decisão na sua vida.” 
 Concluindo disse: “Por fim, cremos na premente necessidade de 
implantação de políticas públicas que vão ao encontro dos problemas da 
população, a fim de que as pessoas possam viver com mais dignidade, e desta 
maneira, os projetos não sejam estrangulados pela falta de condições da 
população” 
 Ainda se manifestaram a Profª Marli T. de O. Marconato e o Prof. João 
L. da S. Lencina. Se fizeram presentes nesta oportunidade a Profª Lenir Uliana 
- Secretária Municipal de Educação de Quevedos, pais, professores e amigos 
dos homenageados.  
   


