
  
MOÇÃO DE APLAUSOS 

Moção nº 08/2019 
  

                                   Considerando que dois atletas da cidade participaram de grandes 
eventos esportivos nos últimos dias, conquistando ótimos resultados e colocando o nome de 
Bálsamo em evidência. 
  

                                   Considerando que o ciclista Diego Henrique Tamini Forte, de 32 anos, 
disputou o Brasil Ride, considerada a maior ultramaratona de mountain bike das Américas, e que 
reuniu atletas de 23 países. 
  

                                   Considerando que Diego percorreu 600 quilômetros em sete dias, em 
percursos entre montanhas no sul do Estado da Bahia, com elevação total superior a 13 mil metros 
e provas que exigiam mais de nove horas em cima da bicicleta, sem intervalos para descanso. 
  

                                   Considerando que Diego e seu parceiro Marcelo Vasques, da cidade de 
Monte Aprazível, terminaram o desafio na posição de número 97 na categoria Open, e 186 no geral. 
  

                                   Considerando também que o triatleta João Paulo Morandi, de 34 anos, 
disputou o evento Iron Man 70.3 na cidade de São Paulo, que teve 1.900 metros de natação, 90 
quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida. 

  
                                   Considerando que João Paulo conseguiu concluir as três modalidades 

em 4 horas e 57 minutos, terminando na posição de número 59 na categoria de 30 a 34 anos, e 359 
no geral, entre 1.329 triatletas do Brasil e do exterior. 

  
                                   Considerando que na sua melhor modalidade, que é o ciclismo, João 

Paulo concluiu o percurso na posição de número 37, entre 199 participantes em sua categoria. 
  

                                   Assim como vereadores, membros do Poder Legislativo deste município, 
apresentamos nos termos Regimentais, a presente MOÇÃO DE APLAUSOS ao ciclista Diego 
Henrique Tamini Forte e ao triatleta João Paulo Morandi, pelos resultados conquistados no Brasil 
Ride e no Iron Man 70.3, respectivamente.     
  

                                   Sala das Sessões ver. Antonio Castilho, 14 de Novembro de 2019  
  
VEREADORES: 
  
  
Bruno César Xavier de Carvalho - DEM             Ailton José Bereta - PPS                               
  
  
João Pedro Pereira - MDB                                 José D. Claro da Silva - PODEMOS  
  
  
José Haroldo M. Lourenço - MDB                      Paulo Roberto Silingardi - MDB  
  
  
Roberto Carlos Perpétuo Perez - PROS 
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