Projeto de resolução - rqg4784a

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa
Despacho

NP: rqg4784a
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
02/02/2021
Projeto de resolução nº 3/2021
Protocolo nº 194/2021
Processo nº 33/2021

Autor: Dep. Delegado Claudinei

Concede a Medalha de Honra ao Mérito
Esportivo "João Batista Jaudy" a atleta Ana
Vitória Angélica Kliemaschewsk de Araujo.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso
XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:
Art. 1º - Conceder a Medalha de Honra ao Mérito Esportivo "João Batista Jaudy" a atleta Ana Vitória Angélica
Kliemaschewsk de Araujo.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Resolução nº 909, de 16 de julho de 2008, que Institui a Medalha de Honra ao Mérito Esportivo
“JoãoBatista Jaudy”, como meio de reconhecer os relevantes trabalhos, incentivos, pesquisas, ensinos e
divulgações do esporte mato-grossense.
Na ocasião, oferecemos a esta Augusta Casa a oportunidade de homenagear a atleta Ana Vitória Angélica
Kliemaschewsk de Araujo.
Ana Vitória Angélica Kliemaschewsk de Araujo, jogadora de futebol, rondopolitana, nasceu em 06 de março
de 2000, filha de Waldemar Nestor de Araújo Filho e Magdaleide Angélica Kliemaschewsk de Araújo,
concluiu o segundo grau e pensa em posteriormente em fazer curso superior.
Desde os quatro anos de idade, umas de suas brincadeiras favoritas era brincar com bola de futebol. Mas, o
que veio a chamar a atenção de seus pais era o fato de que mesmo pequena já demonstrava ter
compreensão do esporte ao assistir aos jogos pela televisão.
Devido a demonstração do interesse de Ana Vitória com o futebol, seus pais a levaram a escolinha de futebol
do Clube Caiçara, onde foi muito bem orientada pelo professor Carlos, que lhe ensinou os primeiros
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fundamentos do futebol e de coordenação motora.
Posteriormente o professor Carlos a encaminhou para a escolinha do Rondonópolis Esporte Clube-REC,
onde teve nova evolução sob a orientação do professor Wender, ficando dos 8 aos 11 anos na escolinha,
sendo elevada as categorias de base do REC, por merecimento, pelo professor WENDER.
Nas categorias de base do REC permaneceu dos 11 aos 16 anos, onde foi treinada pelos professores
Jhonatas, Douglas Brito e Cleyto Santos, pessoas determinantes em sua evolução na época.

No tempo em que esteve nas categorias de base do REC participou de vários torneios com o clube, o que
lhe rendeu a primeira convocação para seleção brasileira Sub-17, quando tinha apenas 13 anos de idade.
Desde então esteve em todas as convocações das categorias de base da Seleção Brasileira, jogando em
dois campeonatos mundiais e sendo campeã por três vezes nos campeonatos Sul Americanos.
Com 16 anos, foi transferida para o Clube do Corinthians, onde foi Campeã brasileira, Campeã da
Libertadores, Campeã Paulista, vice-campeã brasileira e vice-campeã paulista.
Mais tarde veio a ser transferida para Portugal, convidada pelo Benfica, onde foi campeã da Copa de
Portugal, Campeã da Taça da liga e Campeã de acesso a primeira divisão do Campeonato de Portugal.
Seus pais não imaginavam quando deram apoio a Ana Vitória, com os seus 4 anos de idade, que iniciaria
uma carreira brilhante no esporte.
Atualmente Ana Vitória joga no Benfica, que lidera o campeonato Português da primeira divisão.
Diante disso, pelo fato de Ana Vitória difundir o esporte mato-grossense pelo Brasil e pelo mundo, motivos
pelos quais apresento este projeto, na certeza de ser a homenagem merecida.
Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço apoio aos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Fevereiro de 2021

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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