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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ
Gabinete do Deputado Estadual Dr. Furlan

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA TIVA DO
ESTADO DO AMAPÁ.

MOÇÃO DE APLAUSOS W.~2018-AL.

DR. FURLAN, Deputado Estadual pelo Partido- PTB, com assento nesta Casa de Leis
com suporte no art. 138 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá
(ALAP), vem requerer ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa de Leis, que submeta à
apreciação do Soberano Plenário MOÇÃO DE APLAUSOS ao aluno OLIVER CHRISTIAN
CASTRO DE ALMEIDA, pela conquista da medalha de ouro na 21" Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica (OBA).

Nobres Pares, a Moção para o aluno, pela participação e conquista da medalha de ouro
na 21" Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), que foi realizada em maio deste ano.

Oliver Christian Castro de Almeida, estudante do segundo ano do curso técnico em
administração, no Instituto Federal do Amapá (lfap), foi o único participante do estado com nota superior
a 7(sete).

O aluno recebeu certificado e a medalha durante uma solenidade em novembro no
carnpus de Laranjal do Jari do Ifap. Além da prerniação e maior nota entre os competidores
amapaenses, com o ouro, Christian garantiu vaga na seletiva da Olimpíada Internacional de
Astronomia Astrofísica (IOAA).

A prova foi realizada no dia 19 de maio e o concurso, que tem como intenção
selecionar as equipes de jovens que representarão o Brasil nas competições internacionais de
astronorn ia, contou com a partici pação de milhares de estudantes de escolas públ icas, privadas e
ensino superior.

Por essa razão, solicito a Moção de Aplausos ao aluno OLIVER CHRISTIAN
CASTRO DE ALMEIDA, pela conquista da medalha de ouro na 21a Olimpíada Brasileira de
Astronomia e Astronáutica (OBA).

Macapá - AP, 10 de dezembro de 2018.

Gabinete do Deputado Dr. FURLAN
Av. FAB, s/n CEP 68900-000

Telefone 32128321


