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JUSTIFICATIVA - PDL 0077/2021
Felipe Vinícius dos Santos, ou Felipe dos Santos, como é conhecido mundialmente,
nasceu no bairro de Guaianases, São Paulo, em 30 de julho de 1994. Competiu mundialmente
no decatlo, nas olimpíadas de Tóquio 2020.
A competição nessa categoria é uma das modalidades mais difíceis, pois consiste na
disputa de dez provas do atletismo, que são: 100 metros rasos; salto em distância; arremesso
de peso; salto em altura; 400 metros rasos; 100 metros com barreiras; lançamento de disco;
salto com vara; lançamento de dardo; e 1500 metros. Está nítido o nível de dificuldade e
empenho que o atleta deve empenhar para disputar em tão alto nível.
Felipe estudou na EMEF Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, escola pública
da rede municipal de ensino, na zona leste da cidade, onde descobriu o talento que tinha para
poder competir na categoria. Começou a treinar com 12 anos de idade e após se destacar,
conquistou a oportunidade de treinar no centro olímpico.
Em 2011 começou a ganhar notoriedade mundialmente, pois ficou na 3ª posição no
Campeonato Mundial Juvenil, que foi disputado na França. Sagrou-se campeão PanAmericano Júnior em 2013 e Ibero-Americano em 2014 e 2018, além do 2º lugar no
Campeonato sul-americano em 2021. Ainda é o recordista brasileiro nos jogos PanAmericanos. Em seu feito mais recente, disputou as Olimpíadas de Tóquio, onde ficou na 18ª
classificação.
Mesmo com todas as dificuldades encontradas e o atletismo ser tão pouco popular no
Brasil, fato que acarreta a falta de incentivos, o decatleta Felipe dos Santos conseguiu colocar
o Brasil nos holofotes nesta categoria.
Conto com o apoio dos nobres pares ante a relevância da presente propositura.
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