
   
                        

 

REQUERIMENTO Nº 1120, DE 2021 

 

 

REQUEREMOS, nos termos do inciso IX do artigo 165 da XIV Consolidação do 

Regimento Interno, seja consignada na Ata de nossos trabalhos, manifestação de Profundo 

Pesar pelo falecimento do Ultramaratonista Arilson da Silva. 

    REQUEREMOS, outrossim, que desta manifestação seja dada 

ciência à ilustre família do homenageado, residente na cidade de Brodowski.  

 

JUSTIFICATIVA 

Esportista obstinado, Arilson venceu o desafio Ariman 

na cidade de  Brodowski. Foram 72 horas de corrida em um circuito de 400m, percorrendo 

508,4 Km, sendo 1.271 voltas, com 4 paradas de 20 minutos,  sob o sol, noite, frio  e chuva, 

e com muita determinação que estabeleceu  o recorde  nacional do RankBrasil.  

Esse feito levou a tornar-se o primeiro ultramaratonista 

no mundo a chegar a esses resultados, e com a aferição do RankBrasil. 

     Arilson teve inúmeras conquistas . Foi  recordista 

mundial de 72hs em pista de atletismo de 400 metros com a marca de 508k, recordista sul-

americano das 48hs na Argentina com a marca de 371k, vice campeão mundial de 48hs em 

Athenas na Grécia com a marca de 352k e campeão brasileiro de 24hs na Rio Ultra. 

Mas sem dúvida, e como ele mesmo gostava de 

destacar, sua maior vitória é ter encontrado no esporte o caminho de superação do vício das 

drogas. Químico - dependente por longo período, passou a dedicar-se a corrida, incentivado 

pela família, com muita força de vontade, dando um basta ao consumo de drogas, 

modificando seus hábitos e sua vida para melhor.  Ariman (apelido que ganhou devido a 

prótese de titânio que possuía) conseguiu vencer um passado  triste e sombrio, obtendo  

vitorias e conquistas  que se estenderam  além das pistas; pedreiro por profissão, árbitro de 

futebol da Federação Paulista de Futebol de Salão, o ultramaratonista recordista, Arilson da 

Silva, atuou  como voluntario em Projetos Sociais voltados para infância e adolescência, 

com orientações sobre a força do esporte  na  prevenção e combate as drogas. 

Arilson da  Silva faleceu em 04 de julho desse ano, aos 

51 anos de idade, vítima de uma cardiopatia, deixando uma filha, Tamiris, de 24 anos. 

Destacamos com glória seu trabalho e a grande admiração de que é destinatário. Ele foi um 

daqueles grandes homens que vivenciou seu tempo, com intensidade, força interior e 

capacidade para concretizar seus sonhos mais nobres e compartilhá-los com as pessoas. 



   
 

Lamentando essa inestimável perda o município de 

Brodowski, para o Estado de São Paulo, para o Brasil; rendemos, consternados essa 

homenagem póstuma ao Ultramaratonista Arilson da Silva, externando a todos os amigos e 

familiares, nosso profundo pesar. 

Sala das Sessões, em 03/08/2021. 

a) Léo Oliveira 


