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Esporte vilhenense busca retomar as atividades após
paralisação devido a pandemia
A emenda foi destinada através do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CMDCA) para manter projeto da
associação que atende crianças e adolescentes de Vilhena.
A Associação Vilhenense de Vôlei (AVV) recebeu na tarde da segunda-feira, 5 de julho, cerca de
R$ 30 mil em materiais permanentes e esportivos de uma emenda impositiva da ex-vereadora Vera
da Farmácia.

A emenda foi destinada através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) para manter projeto da associação que atende crianças e adolescentes de Vilhena. O
valor de R$ 29.980,30 foi usado para adquirir materiais permanentes para a associação e também
para materiais destinados à prática do esporte.
Vera da Farmácia, hoje secretária-adjunta de Meio Ambiente, lembra que o trabalho da AVV é
fundamental para os jovens do município. "Entrei em contato com a Secretaria Municipal de
Assistência Social (Semas), e através do CMDCA, conseguimos destinar essa emenda para a
associação, que faz um grande trabalho. E este recurso irá colaborar para a manutenção do projeto.
Eu acredito no esporte, esporte é vida. E nossa cidade sempre foi reconhecida como uma das
potências no vôlei a nível de Estado e da Região Norte. Nessa fama temos participação importante
da AVV", aponta Vera.
Welliton Oliveira, secretário municipal de Esporte, destaca que os planos da secretaria para o vôlei
seguem ativos, e acredita que novas competições podem ocorrer com o avanço da vacinação. "Com
o ritmo que estamos imunizando a população, acredito que até o mês de outubro vamos conseguir
ajustar e nos programar para fazermos uma competição de vôlei de praia em parceria com a AVV.
A etapa servirá como base e treinamento, pensando nos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR)
que vai acontecer em novembro aqui em Vilhena. Vamos convidar atletas de todo o estado para

fazermos um grande torneio", conclui.

