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              Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO", na forma:

"A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento público à pessoa do
Ilustríssimo Atleta Mato-Grossense, Lutador de Judô, David Moura pela conquista da Medalha de Ouro no
Aberto de Sofia, na Bulgária, somando 100 pontos em busca da vaga olímpica, no dia 31 de janeiro do
corrente ano.

JUSTIFICATIVA

A Busca pela vaga na Olimpíada do Rio no judô na categoria pesado ganhou novos contornos neste
domingo. David Moura, brasileiro melhor posicionado no ranking olímpico, conquistou a medalha de ouro no
Aberto de Sofia (BUL), e somou cem pontos na classificação. 

Na decisão, o atleta derrotou o israelense Or Sasson, 26º no ranking olímpico, por imobilização.

Com isso, ele alcançou a 12ª colocação entre os atletas que buscam uma vaga na Rio-2016, e deixou Rafael
Silva, medalhista de bronze nos Jogos de Londres-2012, na 21ª posição, 248 pontos atrás. 

Os 14 representantes brasileiros na Olimpíada (sete homens e sete mulheres) serão, primeiramente,
definidos por meio do ranking olímpico. Caso a distância entre os postulantes às vagas seja muito pequena,
a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) irá analisar os melhores resultados e o histórico para decidir. 

A Seleção volta a luta no Grand Slam de Paris, neste fim de semana. A competição dará 500 pontos ao
campeão, 300 ao vice e 200 ao terceiro lugar. Entre os atletas, estarão David Moura e Rafael Silva.

David Moura atual 12º no ranking olímpico, com 891 pontos, David Moura tem como maiores somatórias o
vice no Grand Slam de Paris (FRA) do ano passado (200 pontos), os títulos no Pan de judô (2015) e no
Aberto de Sofia (2016), que valeram 100 pontos cada, e o quinto lugar no Mundial de 2014, que lhe rendeu
90 pontos. Além disso, tem outras quatro pontuações. 

Como Deputado Estadual e matogossense, não poderia deixar de parabenizar o brilhante atleta “filho desta
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terra”, por todos os seu feitos. Receba essa justa homenagem como demonstração de respeito e admiração
de todos os mato-grossenses".

Por estas razões é que peço aos Nobres Pares o apoio a esta Moção de Congratulação e que seja enviada à
pessoa do Ilustríssimo Atleta Mato-Grossense, Lutador de Judô, David Moura pela conquista da Medalha de
Ouro no Aberto de Sofia, na Bulgaria, somando 100 pontos para busca pela vaga olímpica, no dia 31 de
janeiro do corrente ano. No seguinte endereço: David Moura, Rua 13 de junho, 2592 – porto – Cuiabá/MT.
CEP: 78025-000

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Fevereiro de 2016

 

Emanuel Pinheiro
Deputado Estadual
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