MOÇÃO Nº 34/2018
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

O Vereador Márcio Maximino Bortoloto, vem respeitosamente,
depois de cumpridas as formalidades legais e regimentais, apresentar e requerer, se
aprovada for, o envio de cópia da presente MOÇÃO DE APLAUSO aos integrantes do
Rotaract Club pela organização da XV Gincaract, do mesmo modo, as quatro equipes
participantes, sendo elas: Família Addams, Itaipavariá, Katueu e Repolho da Pesada.

A Gincaract surgiu no ano de 1987, no intuito de envolver um
grande público jovem do município e região, sendo uma forma de diversão e lazer, um
método de movimentar a cidade, da mesma forma, divulgar e elevar o município de
Descanso.
No ano de 2018, os membros do Rotaract encararam o desafio
de retomar a famosa Gincaract após cinco anos sem ser realizada, um dos eventos mais
importante do município de Descanso, na sua XV edição, cada um sabe o quanto
batalharam, se dedicaram, empenharam-se para que a Gincaract voltasse a acontecer,
dias e dias que deixaram a suas vidas de lado para se dedicarem na organização do
evento. Parabéns a todos os membros alcançaram com o esperado, evento extraordinário
e magnífico, pois além de desenvolver o espírito de competitividade, presentearam a
população com muita diversão, cultura, lazer e o desenvolvimento de novas amizades e
o mais importante o reencontro das pessoas.
FAMÍLIA ADDAMS;
Em 1998 um grupo de amigos, liderados por Israel da Silva,
criaram a equipe FAMÍLIA ADDAMS, no intuito de participar IV Gincaract, além das
12 edições da Gincaract, a Família Addams também participou de duas gincanas
regionais, na cidade de Palmitos. A formação inicial da equipe foi por afinidade, onde
os integrantes tinham como objetivo principal ganhar a gincana. Hoje, além da busca
pela melhor colocação, que é bastante almejada, os integrantes valorizam os momentos
de encontro, de socialização, de diversão... Percebe-se que a equipe é muito unida, com
vínculo/laços familiares, o que ajuda muito fortalecer a equipe.

ITAIPAVARIÁ;
A equipe ITAIPAVARIÁ, surgiu em 2012, com o intuito de
participar do carnaval de rua de Descanso, o nome se deu devido a uma famosa marca
de cerveja “Itaipava” (patrocinadora). No ano de 2013, participaram da XIV Gincaract,
sagrando-se campeã. Desde lá a equipe participa de todas as Oktoberfest de Itapiranga e
neste ano participou da segunda Gincaract.
KATUEU;
Equipe Katueu, surgiu em 2018, pequena com o esperado 80
integrantes até o inusitado de 270 integrantes, como todo grupo houve muitas histórias,
muitas amizades, erros, acertos, pontos, algumas discussões, mas acima de tudo houve
união, comprometimento e muita diversão. Mais do que a vice-liderança, foi deixado
um grande exemplo de equipe e torcida;
REPOLHO DA PESADA;
Em 1992 um grupo de amigos foi homenageado de “Repolho”,
em referência a uma banda de rock, nos anos de 1994 e 1995 ocorreram às primeiras
participações do bloco Repolho no carnaval de São Miguel do Oeste, no ano de 1996
uniram suas forças com o Restaurante Carga Pesada, local do primeiro QG, originandose o nome do grupo “Repolho da Pesada”, em 2018 a equipe retorna para relembrar os
velhos tempos de muito companheirismo e alegrias;
Diante da grandeza deste evento o Poder Legislativo está de
portas abertas para atender e ajudar no que for de nosso alcance. Na oportunidade
parabenizo a todos pela organização, promoção e dedicação na elaboração das tarefas,
pelo empenho e competitividade das equipes em busca de cumpri-las.
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