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REQUERTMENTO X" ?.\? ,t)E 2021,.
(Proponentes: Vereador Josias de Souza/MDB)

eÂnnnna iiluirtte tpÂL DE cAscAvEL

Re em C\3/ /.t.r

Excelentíssrmo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.

REQUEIRO, nos teÍmos que Íegem o art. 148-A do Regrmento Interno desta Casa de Leis,
seja consignado nos Ânais desta Sessão Legislativa Voto de Congratulações e Âplausos ao

atleta cascavelense o Canoísta Vagner Souta adeta do Clube de Regatas Cascavel - CRC, pela
sua luzida e vitoriosa parucipação nos Jogos Olímpicos de2021,, que está sendo drsputado
em Tóqúo, no Japão, onde com honta e total empenho, disputou como único representaflte
da América do Sul fla pÍova do I(1 1000m, que mesmo não conquistando uma medalha
olímpica, teve participação vitoriosa nessas olimpíadas.

Dê-se ciência deste com nossas mais sinceras congÍatulações ao Âtleta Vagner Souta, por sua

brava e engrandecedora participaçào nos Jogos Olímpico de Tóqúo/Japão.

É o qrr. requeÍ. Sala das Sessões.

Cascavel, 3 de agosto de2027.

Josias de
Vereador/MDB

Exposição de Mottvos

É .o* grande orgulho e admrração que me congÍatulo com esse guerreuo da

canoagem brasileira, o atleta Vagner Souta. Que com todos os "obstáculos" qr. a cânoagem enfrenta
no Brasil, que mesmo não conquistando uma medalha, teve seu nome apresentado paÍa o mundo
quando drsputou o I(1 1000m, uma das ptovâs mais üfíceis e üsputadas da canoagem, nas Olimpíadas.

Vagner Souta, que sua taietôl.ira nestas Olimpíadas, seja lembrada por todos, pois,
foram r,ários dias, meses, anos delrando familiares e amtgos de lados, para dedicaÍ-se aos treinamentos
de um espoÍte que paÍa mútos ainda não é reconhecido como deveria. Você sem dúvida alguma,
mostÍou ao país e principalmente, paÍa Cascavel, que é um talento nato naquilo que faz, A medalha
olímpica com ceÍteza era seu principal objetivo, porém, e importante destacar, que você competiu em
uma modalidade das mais difíceis e disputadas na canoagem. Â sua participaçã,o 1â nos enche de

orgulho e admuaçào.

Não desanime por não úazeÍ pn c sa uma medalha no peito. São provas e desafios
que a cada ano você precisa enfrentar. Sua trajetória jâ é de sucesso para nós cascavelenses. Somente a

partrcipação em uma olimpíada iá demonstraaalegria que todos nós sentrmos. Continue nessa jornada,
poÍque tenho ^ certeza que a medalha e novas vitórias serão alcançadas, poÍque você tem talento de

sobra.

O povo cascavelense se sente honrado em poder presenciar um ÍepÍesentante de

nossa cidade drsputando as Olimpiadas 2021,, noJapão. Parabéns poÍ essa magnifica participação nos

Jogos Olímpicos 2021.
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