
ESTADO DA PARAI'BA

C^MARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
"CASA DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA"

ENTRADA NA SECRETARIA

Gomes Marinho Jtlnior.

DESPACHO

2o2i        EMENTA: Requer que  envie  Votos  de  Aplauso  ao  Professor  Edson

Senhor Presidente;

CAMARA  MUNICIPAL   DE   BOA  VISTA  ¥

i:Rd:av::PZ±N#o€Z
Requeiro a Mesa,  na forma regimental, com a aprovacao do Plenario para solicitar

que esta Casa Legislativa Mirim registre em seus anais e conceda Votos de Aplauso ao
Professor de Educagao Fisica Edson Comes Marinho Jt]nior que ira representar o Brasil
e o nosso municipio nos Jogos Paralimpicos T6quio 2020 que serao realizados entre 24
de agosto e 5 de setembro de 2021,  como Preparador Fisico da Selegao  Brasileira  de
Futebol de 5 .

Solicjtamos ainda, que seja enviada uma c6pia desta Mapao de Aplauso.

#_i-TrF

Sala das Sess6es da Camara Municipal de Boa vista,
Casa DDr. Antonio Pereira de Almeida",

Em 17 de julho de 2021.

FREDERICO GOEBLELS DE ALMEIDA
Vereador
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Trajet6ria de Edson Junior no Futebol de 5

Eu,  Edson  Gomes  Marinho Junior,  natural  de  Boa  Vista  -PB,  comecei  a  minha  trajet6ria  no
futebol  de  5  como atleta  (goleiro)  no ano  de  1999  na  equipe  da  Associac5o  Paraibana  dos
Deficientes Visuais -APADEvl -Campina Grande. Na 6poca estava no segundo ano da.faculdade
de Educaca-a Fi'sica e atrav6s do convite realizado par urn dos meus professores da universidade
Estadual  da  Paraiba - UEPB, Alvaro  Luiz  Pessoa  que trabalhava  com  a  disciplina  de atividades
inclusivas e era o tecnico da equipe da Associaca~o Paraibana de Cegos -APACE -Jo5o Pessoa e
nesta  oportunidade  as  duas  equipes  iria  disputar  a Taca  Brasil  da  modalidade  na  cidade  de

Maca€interiordoRiodeJanei+onoini'ciodenovembrodaqueleano(1999).At6ent5onaotinha
conhecimento   da   prdtica   e   acabei   sendo   surpreendido   pelo   convite,   mas,   quando   as
oportunidades  aparecem  temos  que  abraca-la,  nesta  primeira  participac5o  ficamos  com  o

quarto lugar e fui a goleiro revelaca~o do campeonato.  No ano seguinte, recebi a convite pars
me  transferir  para  a  equipe  da  APACE  -  Joao  Pessoa  e  neste  ano  de  2000  nos  sagramos
campe6es  Brasileiros.  Durante  urn  perfodo  de  (06)  seis  anos  conquistamos  inLlmeros  tftulos
regionais e (05) cinco vezes consecutivas vice¢ampe5o Nacional, ap6s ter realizado uma grande
campanha  em  2002  sendo  considerado  o  melhor  goleiro  da  Tape  Brasil,  veio  a  sonhada
convocaea~o  para  a  Selee5o  Brasileira  representar  nossa  patria  e  Boa  vista  no  Campeonato
Mundial da modalidade conquistando o 39 Lugar. Ainda participei de algumas convocac6es, mas

no ano de 2006 retornei a equipe da APADEvl -CG para assumir na func5o de tecnico e goleiro
do Futebol de 5 e treinador do GOALBALL, outra modalidade para cegos. Encerrei meu ciclo no
ano seguinte 2007, quando tive que mudar para  regi5o Norte iniciar novo ciclo na minha vida

profissional,  mas  nunca  abandonei  os  trabalhos  com  as  modalidades  parali'mpicas,  apenas
inverti a funea-o de atleta pare exerce o papel de profissional da Educac5o Fisica como professor
e divulgar as modalidades no contexto escolar e mostrar para os alunos que as pessoas com
necessidades especificas sao capazes de estarem inseridas na sociedade realizando seus desejos
e sonhos naturalmente.

E no ano de 2019, quando transferi  para o  lnstituto  Federal do Tocantins -lFTO na cidade de
Dian6polis, fabio Luiz Vasconcelos nosso atual tdenico da Seleca~o Brasileira de Futebol de 5, me
ligou fazendo o convite pare assumir a preparac5o fisica e chamador da modalidade. N§o pensei
duas vezes,  aceitei  a  responsabilidade  e  hoje  temos  a  oportunidade  de  participar  da  minha

primeira  Parali'mpiada  em  T6kio/2020/2021  - Jap5o,  com  o  sonho  de  ganhar  nossa  quinta
medalha de ouro e elevar a nossa  Boa vista e o estado da Para/ba para a topo do p6dio e para
o mundo. Motivo de muito orgulho de estar representando a populaca~o boavistense em urn dos
maiores eventos do mundo. Abrago a todos.

Atenciosamente,

Edson Comes Marinho Jtinior


