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REQUERIMENTO N° 894/2019

Fls.
a)

REQUEREMOS, nos termos regimentais, seja consignado nos anais da
Casa, na 28a sessão ordinária do exercício, voto de congratulações com o
Sr. Justo Navarro, treinador do atleta Darlan Romani, pela conquista da
medalha de ouro na prova do arremesso de peso dos Jogos PanAmericanos de Lima, no Peru.
REQUEREMOS, outrossim, seja dado conhecimento da deliberação do
Plenário ao homenageado.

JUSTIFICATIVA

I

A XVIII edição dos Jogos Pan-Americanos aconteceu em Lima, capital do Peru, entre
26 de julho e 11 de agosto de 2019. Os jogos reuniram 6.680 atletas competindo em 61
modalidades, 22 delas classificatórias para a Olimpíada de Tóquio, em 2020.
A delegação brasileira contou com 486 atletas, dentre os quais Darlan Romani, que no
dia 07 de agosto último conquistou a primeira medalha de ouro do atletismo brasileiro
na prova do arremesso de peso.
Darlan fez uma prova excepcional, confirmando o seu favoritismo. Ele conseguiu nada
menos do que os seis melhores resultados da confirmação: a sequência de marcas de
20,81m, 20,92m, 21,19m, 21,16m, 21,54m e, por fim, 22,07m, novo recorde do,PanAmericano.
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O atleta treina no Centro Nacional de Desenvolvimento de Talentos (CNDA) da
Confederação Brasileira de Atletismo — CBAt sob o acompanhamento do cubano Justo
Navarro e ambos residem em Bragança Paulista, trazendo orgulho e grande alegria
para todos os munícipes, razão pela qual os membros do Poder Legislativo manifestam
suas congratulações por meio desta propositura.

Casa do Poder Legislativo "Jorn lista William Cardoso", em 12 de agosto de 2019

MARCO AïTONIO MARCOLINO
Vereador
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