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A Càmara Ir{unicipal de Cascavel, Estado do Pataná, aprova

Art. 1" E, outorgâda a r\'{edalha "Osmar Xiquinho Zimmermann" ao Espottista

Joào Catdoso dc Olivcita, pclos mcritórios c Iuzidos serviços prcstados na árca do
esportc para o tr{unicípio dc Cascavel, em cspecial ao judô.

Ârt. 2'Â prescnte mcdalha poderá sct entÍcgue em sessão solene agendada pela
NÍesa Diretota da Câmara IvÍunicipal de Cascavcl.

oficial.

Palácio.f osé Neves Formighieri, 67" anivctsário de Cascavel.

de julho dc 201 9.ll
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Justificativa

À N.{cdalha "OsmatXiquinho Zimmermann" é uma hontaria
concedida pelo N{unicípio de Cascavcl, attavós da Câmara À{unicipal de Vcteadotcs,

aLls espottistâs que se <Icstacam em modalidadcs dir.ersas.

João Catdoso de Oliveira, conhecido como o Joào do Potão nasccu

em Santo Angelo - Rio Grandc do Sul em 16 de setcmbro de 1939. Joào veio pata
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Outotga a N{edalha "Osmar Xiquinho
Zimmermann", ao Espotusta João
Cardoso de Oür'eira.

Art.3" Irste Dccreto Legislativo enúâ em vigot na data de sua publicação
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Denttc diversas atir.idades exctcidas, João vcio para Cascavel e no
ramo de .restauÍantcs atuou pof 4[i anos, onde conqústou o paladat de cljentcs
nacionais c internacionais. João teve seis Êlhos.

Fotmou-se ptofessor de iudô falra pteta 3" DÂN pela Fe<lcração

Patanaense dc Judô e Confederação Btasileira, foi Campeão Btasileito em 1972 e

Campeào Patanaense em t9(r4.

Proptietário da Àcademia de Juclô KODOI(ÀN onde minisuava aulas

para centenns de crianças e adultos c gatantia ítcquência de alunos de baixa renda

<>nde ofettava alimentação gtatüta aos alunos catcntes, teúanclo as ctianças das

ruas para aprcnder artes matciais. Joào formou vádos alunos Faixa pteta.

Joào foi árbitto da Fedcração Paranacnse, Presidcnte da Sub Scrle da

Fedetação Patanaensc dc Judô, ele também foi ptofcssor de judô e katatê.

Passatirm pela Academia de Judô KODOLà.N centenas de alunos,

que hojc são homens de carátet c gtandes ptofissionais como empresátios, médicos,

advogados, cngenheiros, <lenúe ouúos vários profissionais, que hcrdaram do judi> a

cüsciplina e o tcspeito.

Seu lema cta: "l,utar para se apetfciçoat e não sc aperfeiçoat para

lutar".

judoca, sendo um exenrplo clc csportista e ci<ladào.
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Em 2015 Joào ptccisou pâssâr pot uma intcn'cnção citútgica no
joelho csquetdo, e dcr..ido a uma infecçào de uma superbactéria ele tevc que acabat

amputando a peÍna csqueÍda, mcsmo na caclcira de todas Joào nào entristcceu, e

descobdu a palxão pela pintua e pela musica. Âssim passou a ptoduzir quacltos e a

tocar gaita ponto.

Àssim sentlo, notadamentc o atleta João do Porão faz jus à comcnda,
umâ vez que como exposto acima, o mcsmcl possui Llm vasto cutticulurl comcr
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