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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUOIO/ES
RECEBEM"OS
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MOÇÃO nº 016/2017.

O subscritor da presente, Vereador FLORENTINO
BINOW, com assento neste Poder Legislativo Municipal, nos termos do Art. 179 do
Regimento Interno da Câmara Municipal e de suas prerrogativas legais, vem
orgulhosamente apresentar MOÇÃO DE APLAUSOS ao Atleta de· Fisiculturismo, BRUNO
COSTA SOARES, natural deste município, o qual, em sua primeira competição se sagrou
CAMPEÃO DA NOITE, em ltaboraí, Estado do Rio de Janeiro, sendo também o Overall (no
geral) da noite como o melhor. Logo em seguida, competiu novamente, dessa vez em
Petrópolis, também no Estado do Rio ·de Janeiro, e, mesmo sabendo que não seria fácil,
acabou novamente CAMPEÃO' DA NOITE ao subir com todos os demais no palco em
categoria unificada com 16 atletas, e, dando sequência à sua trajetória, estará
representando o Brasil em sua categoria no exterior, provavelmente nos Estados Unidos,
no mês de abril de 2018.

A ORIGEM
Bruno Soares, 26 anos, natural de Afonso Cláudio,
Espírito Santo, filho de Carlos Antônio Soares de Abreu (Secretário Municipal de Esportes) e
Lurdes da Silva Costa (Professora), praticante de futsal e futebol de campo, desde criança~
11 ..
tendo breve passagem pelo Handebol, onde fez parte por cerca de três anos, período em
que morou em Vila Velha. Com o passar do tempo a equipe não obteve recursos e apoio d
estado, desfazendo-se em consequência disso. No entanto, isso não fez com que Bruno se

afastasse, em momento algum da prática desportiva.
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A DESCOBERTA .
Como gostava muito de praticar esportes, fruto da
influente e inspiradora educação recebida dos pais, Entrou na musculação e, em pouco
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tempo, começou a cursar Educação Física, onde está em processo de Formação Acadêmica.
Continuou com a prática da musculação e, no decorrer dos anos, incentivado por amigos,
começou a praticar CMG (Computer Measurement Group) em competições de fisiculturismo,
devido a sua estrutura física e muscular. Apesar. de nunca ter pensado em competir, a
paixão pelo fisiculturismo cresceu e despertou o interesse em se aprofündar no esporte
que vivenciava diariamente. Foi quando, num treino, na academia, conheceu Mateus
Oliveira, grande amigo e atual treinador, que está com ele até hoje, sendo, esse, o grande
incentivador e manager, no aprofund~mento dos estudos e com grande influência na área .
esportiva, fazendo-o acreditar e investirem seu pote.ridal, no que detalhamos abaixo todo .
seu quartel de conquistas, a saber:
Principais títulos agosto a dezembro de 2015
Duas vezes Campeão Carioca Overall
Campeão da Copa Aberta Nacional ltaboraí-RJ
Campeão da Copa Aberta Nacional Petrópolis-RJ
Campeão Top da Copa Aberta Nacional Cabo Frio - RJ
Quatro vezes Campeão Overall Unanime Espirito Santo 2016/2017
Uma vez Campeão Estreante
Duas vezes Campeão Estatual
Uma vez Mrs. Capixaba.
Top "10" Campeonato Brasileiro de 2016
Top "Arnold Classic South American" (Internacional) 2017
Próxima Competição -Abril de 2018 - "Arnald Classic South American" (Internacional)

PRIMEIRO CONTATO
Apesar de cético quanto a um provável bom
desempenho, resolveu ter a primeira disputa em uma competição em ltaboraí - Rio de
Janeiro - onde foi campeão da sua, e também ganhou o Overall da noite como o melhor.
No mês seguinte competiu novamente, dessa vez em Petrópolis, também no rio de Janeiro,
e, mesmo sabendo que não seria fácil, acabou campeão da noite de novo ao subir com
todos os demais no palco em categoria unificada com 16 atletas.
O FUTURO
O objetivo é dar sequência no trabalho onde está até ~·
hoje, trazendo para o mercado um novo conceito de profissionalismo, além de inovações,
tornando-se referência no segmento e mantendo a humildade e o respeito ao próximo e, . ·
dentro desse contexto, o subscritor desta considera as atividades esportivas como um ~·. ,
importante instrumento para a construção da cidadania. Além de· levar uma vida mais
.·
sadia, quem pratica esporte adquire determinação, senso de participação; trabalho eni
equipe e integração social.
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Desta forma, gostaríamos de antecipadamente
expressar nossa homenagem e reconhecimento ao "aplaudido", por nos orgulhar e estar
elevando positivamente o nome do município de Afonso Cláudio a nível estadual, nacional
e, inclusive, a nível internacional, não medindo esforços em bem representar o município,
jamais deixando de cumprir, cada vez mais, com afinco a sua missão.
Portanto, o subscritor desta, após os trâmites
regimentais e a devida deliberação Plenária, REQUER que seja encaminhada cópia da
presente MOÇÃO ao "aplaudido", BRUNO COSTA SOARES; a seu treinador, Mateus
Oliveira; aos familiares, através de seu Pai, o Ilustríssimo Secretário Municipal de Esportes,
Carlos Antônio Soares de Abreu; ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Edélio
Francisco Guedes, ao Ilustríssimo Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Roberto
Carneiro, para que, indistintamente, seja dado conhecimento a todos, demonstrando
assim o reconhecimento deste Parlamentar em nome deste Poder Legislativo Municipal,
com posterior homenagem nesta Casa de Leis.
Plenário Monsenhor Paulo de Tarso Rautenstrauch
Afonso Cláudio/ES, 20 de outubro de 2017.
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~TINOBINOW
Vereador
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