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Moção Nº 176/2020

Autor: Vereador JUNINHO DIAS

Assunto: Moção de Aplauso à atleta Nayara
Fumegali de Lima pela participação na 1ª
etapa

da

Copa

Interior,

na

categoria

Triathlon Sprint.
Senhor Presidente,
Senhores (a) Vereadores (a),
Este vereador e atual Presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Turismo dessa Casa
de Leis, vem, respeitosamente, apresentar nesta oportunidade a presente Moção de Aplauso para
referenciar a atleta Nayara Fumegali de Lima, pela participação na 1º etapa da Copa Interior
organizada pela Chelso Sports & Business realizada no dia 16 de Fevereiro na cidade de Lençóis
Paulista, onde foi Campeão na categoria 20 a 29 anos na modalidade Triathlon Sprint.
Nayara é referenciada, por ter sido 2º lugar na primeira etapa da Copa Interior, batendo
750 metros na natação, 20 Km no ciclismo e 2 quilômetros corrida. Terceiro melhor tempo na
classificação geral. Nayara corre a aproximadamente quatro anos, voltou a praticar natação e o
seu maior desafio era a bicicleta. Sempre muito dedicada, Nayara busca sua evolução como atleta,
e espera alcançar suas metas.
Pela proximidade e vivência no esporte este Vereador é ciente de todas as dificuldades e
barreiras que um atleta enfrenta para alcançar seus sonhos. É uma honra para Americana ser
representada por uma atleta como Nayara que desafia seus medos e demonstra persistência, garra
e determinação, que suas metas sejam exemplo para que nossos atletas batalhem pelos seus
sonhos e não desistam do esporte.
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Ante o exposto e atendido as formalidades regimentais, REQUEREMOS fique
constando da ata desta Sessão MOÇÃO DE APLAUSOS, enviando cópia do presente para a
atleta Nayara Fumegali de Lima, endereçada à Rua Porto Velho nº148, no bairro Werner Plaas,
Americana/SP. CEP 13478-450, com os nossos cumprimentos.

É a Moção.
Plenário Dr. Antônio Lobo, 02 de Março de 2020.
JUNINHO DIAS
Vereador
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