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DE 2018.

Outorga a Medalha "Osmar Xiqúnho
Zimmermann", ao Esportista Cascavclense Josó
Àpatecido Rodrigues, o Zico.

<lo

Â Câmata Municipal de Cascavel, Estado do Pataná, aptova:

Ân. 1" É outotgada a Medalha "Osmat Xiquinho Zimmetmann", ao Espottista
Cascavelense José Apatecido Roddgues, o Zico, pelos meritótios c luzidos sen'iços ptestados ao

espotte para o Município de Cascavel.

Àfi. 2" a ptesente medalha poderá ser entÍegue cm sessão solene agendada pela

Mesa Ditetota da Càmara N{unicipal de Cascavel.

Ârt. 3" Este Decreto Lcgislativo enüa em ügor na data de sua publicação oEcial.

í v'- ';-'V'Policial Maddl
Veteadot/PN{B

JustiÍicativa:

,\ Medalha "Osmar Xquinho Zimmernann" é uma hontada concedida pelo
Município de Cascavel, através da Câmata Municipal de Veteadores, âos esportistas que se

destacam em modaüdades divetsas.

Nessa seara, metece destaque o ex goleiro José Apatecido Rodrigues, o Zico, o
qual defendeu o time do Matsubara, eqúpe em que iniciou sua catreita, após, o atqueito seguiu
defendendo divetsos times, dentre eles o Pinheitos, o Comercial-lvlS, o ÂSÀ-ÀL, o CSÂ-AL, o
Cascavel, Grômio l\Íadngá e o Sport de Campo N{ourão, último clube em que atuou e onde
iniciou a catteira de ueinador de goleiros.

Zico dcfendeu o time de Cascavel em 1980, ano em quc íoram campeôes
pârânâense, sendo que na ocasião conquistou o feito de se tornar o ptimeiro goleito a balançat
as redes de um time advetsário, enüândo pata a históda do futebol btasileiro.
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PROJEI'O DE DECI{ETO LEGISLÂTM N' 5
(Ptoponente: Vereador Policial lvladtil/PMB)

Palácio José Neves Fotmighieri, 66" anivetsário de Cascavel.
Em, 25 de maio de 2018.

Atualmente, Zico vive sozinho em uma casa simples na Comunidade
Oeste, zonâ rual de Lindoeste, que fica a 40 quilômeuos de Cascavel.
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Conforme se depreende do artigo 2", inciso III, da Rcsolução n" 003/2006, desta

Casa Legislativa, a honraria é concedida, in uerbiq a "atletas cascavelenses ou aqui tadicados,
em atividades ou não, por conqüstas e classificação, ou relevante serviço prestado ao
desporto..." (grifo nosso).

Âssim sendo, notadamcflte o ex golcito Cascavelcnse José Âparecido Rodrigues, o
'Lico, Faz jus à comenda, uma vez que como cxposto acima, o mesmo possü um vâsto uric am

como arqueito, tendo ainda ctavado seu Írome paÍâ sempte na históda do futebol cascavelense.
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