CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

REQUERIMENTO Nº 241/2018
Moção de aplausos às equipes do Clube
Toledense de Ciclismo, pela conquista dos
títulos de campeã paranaense de XCM e
campeã do Circuito Vale do Iguaçu de MTB.

Senhor Presidente,
Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do
Regimento Interno,
REQUEREM
a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado ofício ao Clube
Toledense de Ciclismo, localizado à Rua Rosalino Barbieri, 1299 – Jardim Coopagro,
representado pelo seu Presidente, senhor Clodoaldo Augusto Pereira, manifestado o
aplaudo desta Casa de Leis pela conquista dos títulos de campeã paranaense de XCM
e campeã do Circuito Vale do Iguaçu de MTB.
O Clube Toledense de ciclismo esteve presente na última etapa do
circuito Vale do Iguaçu de MTB, válida como 4° e última etapa do Campeonato
Paranaense de MTB XCM. A prova, que aconteceu na cidade de Verê-PR com largada
dentro do complexo do Termas de Verê, contou com percurso de 54km, altimetria
elevada, descidas técnicas e pedra soltas, o que tornou o percurso mais desafiador.
A equipe esteve presente no evento, todos os atletas bem preparados e
em busca dos melhores resultados.
Tiveram como destaque nossa atleta Willaine Costa Pagliarini, que
obteve 1º lugar na Elite Feminino, sagrando se assim CAMPEA PARANARENSE DE
XCM 2018. Com este resultado, a atleta acumula o título de bicampeã da categoria
(2016/2018).
Outro grande destaque da competição, Veridiana Liz, estava na disputa
pelo título do campeonato VALE DO IGUACU DE MTB onde conquistou o 3º lugar
nesta etapa, com a soma da pontuação das 5 etapas, sagrou se campeã geral do
Ranking, levando pra casa a Camisa de LIDER que esteve com ela em todas as
etapas. No campeonato PARANANSE DE XCM, enfrentou alguns problemas durante a
temporada, o que levou a não correr as duas últimas etapas mesmo assim obteve o 3º
lugar no campeonato.
Sendo assim no Feminino o Clube Toledense de Ciclismo levou para
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casa os melhores resultados possíveis.
SALA DAS SESSÕES, 30 de outubro de 2018.
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