
Estado de Sao Paulo

MOCAO DE APLAUSOS N° 016 / 2022

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

O vereador infra-assinado, no uso de sua atribuigao e de conformidade 
com as disposigoes regimentals, submete a consideragao do Colendo Plenario, a 
presente “MOQAO DE APLAUSO” ao Senhor ANDERSON DOS SANTOS MORAES, 
1° Skatista Profissional de Cajamar, popularmente conhecido na midia e no meio dos 
esportistas pelo apelido de “RATINHO”.

Anderson, nasceu em Jundiai no dia 26 de junho de 1989, filho da Dona 
Eurides do Santos Moraes e do senhor Mario Nunes de Moraes. Sempre morou em 
Cajamar, e quando crianga, adorava ficar na casa da avo. Comegou a trabalhar logo 
cedo, com 16 anos. Entre as empresas, trabalhou por urn perlodo de 10 anos como 
auxiliar de laboratorio em uma fundigao, depois foi llder de equipe em urn dos setores 
na Natura por 7 anos, onde saiu para poder de se dedicar mais a sua empresa de 
artigos esportivos, a @ratinhoskateshoponline, produtos relacionados a skate.

O seu amor pelo skate comegou a mais de 23 anos, se apaixonou desde 
a energia positiva que o esporte proporciona, as amizades boas que foi conquistando, 
nao satisfeito, persistiu e com a ajuda do patrocinador @sorry.co, conseguiu se tornar 
no ultimo dia 27 de agosto do ano corrente o 1° skatista Profissional de Cajamar, 
sempre saindo pra competir e levando o nome do Municfpio de Cajamar por onde 
passa.

Querendo compartilhar esse esporte lindo, criou o projeto aulas de 
skate, onde se tornou voluntario a mais de 3 anos, e todos os domingos das 09:00 as 
11:00 horas, ministra aulas de skate no Parque Feliz em Jordanesia, para mais de 40 
alunos de todas as idades, ou seja, criangas, adolescentes e adultos.

Ante o exposto, dentro das normas regimentals apresento para 
declaragao do douto plenario que seja encarrlihhada a presente “MOQAO DE 
APLAUSO” \ \

Plenario Ver Waldomiro dos Santos -Vl9 de setembro de 2022.
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Cajamar,-10 de novembro de 2022.

Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria copia autentica da Mogao de 
Aplausos n° 16/2022, de autoria do nobre Vereador: Marcelo da Rocha Santiago e 
subscrita pelos nobres Vereadores: Alexandra Dias Martins e Tarcisio Moreira de 
carvalho, apresentada e aprovada na 17a Sessao Ordinaria, realizada no dia 09 
de novembro de 2022.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

RODRIGUESSAULO AND
Presidente.

Ilustrissimo Senhor,
ANDERSON DOS SANTOS MORAES (RATINHO)
1° SKATISTA PROFISSIONAL DE CAJAMAR

AV. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE, 555 - CEP: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP 
Tel/Fax: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066 e-mail: cmdc@terra.com.twww.camaracajamar.sp.gov.br

http://www.camaracajamar.sp.gov.br

