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Excelentíssimo Senhor Presidente da Cãmalz Municipal de Cascavel.

A Càmara Municipal de Cascavel, por meio de seus ÍepÍesentântes legais, subscdtores da
pÍesente ptoposição legislativa, nos teir:àos que Íegem o art.1.57 e 158 do Regimento Interno
desta Casa de Leis, hipoteca, l"tOCÃrJ np, ApIaUSOS ao senhor Vanilto Dipicolli,
medalhista de ouro nos Jogos Rtasilciros para Ttansplantados de 2022, na modaüdade
Corrida de Rua, pÍova de 5 quilômetrcs

É a Moção. Sala das Sessões.
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Edson Souza

Veteador/MDB

Justificação.

O mês de setembro é marcado pela conscientização da importância da doação de órgãos. Neste
período se faz necessário tÍazer visibiüdade paÍa este assunto e informar as pessoâs sobre o ptocesso de
doação, proporcionando conhecimento e desmitif,rcando tabus que impendem o consentimento
famiüat.

A recepção de um orgão repÍesenta umâ novâ oportunidade para aquele que recebe o
transplante. O senhor Vanilto Dipicolli é um exemplo de como o procedimento pode mudar a vida de

uma pessoa. Após ser diagnosticado com problemas tenais, Vanilto precisava receber um novo ôtgão.
A doadota foi sua própria mãe, dona Neiva, fator que praticamente gaÍante a compatibiüdade do órgão
transplantado. O procedimento foi rcaltzado no dia 31 de março de 2010, hâ 72 anos.

Um tempo depois do procedimento, Vanilto teve alguns problemas de cfuculaçáo na peÍna
direita. Como forma de evitar a ptoru da situação, o médico que the atendia sugeria a pruica de

atividades físicas frequentes. Neste caso, Vanilto optou pela corrida.
No início, ele não tinha grandes aspirações e sonhos no espoÍte, pois o ptaàcava como forma

de preserwar a saúde. No entanto, ele descobriu que eústia a reahzação dos Jogos Btasileiros de

Transplantados, uma oportunidade pata atletas que passâram poÍ procedimentos semelhantes ao dele.

A primerra edição ocoÍreu em 2019, mas Vanilto não participou. As edições de 2020 e 2021 foram
canceladas devido à pandemia, sendo assim, a primeira opottunidade veio âpenâs em 2022.
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Neste ano, Vanilto disputou â pÍova clc 5 rrurlômetros de Corrida de Rua, na faixa etária de 18

até 35 anos de idade. O desempenho nn estreia tbi excelente, com o estÍeârite saindo vencedor da

pÍova.
Com a medalha de ouro, Vanilto ganhou o direito de participar dos Jogos Mundiais para

Ttansplantados, que acontecerão em2023, na Âusuália.Para isso, ele ainda busca maneiras de arcecadx
fundos para arc t com os custos da viagem parz- 

^ 
Oceania.

A história de Vamlto mostÍa como a dc.»ação de órgãos, um gesto de cannho e âmor ao

ptóximo, pode mudar a vida de uma pessoa, À rraietória do adeta também mostÍâ como uma pessoa
que tecebeu um órgão üansplantado pode scgrrit com il sua vida, desempenhando funções e atividades
comuns àqueles que não precisaram de nenhum tipo de procedimento dessa n trtez^.
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