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À Câmara lvlunicipal de Cascavel, Estado do Paraná, aprova

ÂÍt. 1" E outorgado a lv{edalha "Osmar Xiqünho Zimmermann" ao Esportista Ler-ino
Ântonio Vaz Nascimento, pelos métitos c luzidos serriços prestados na área do espottc para o
Município de Cascavel, em espccial ao Futsal.

AÍt. 20 À pÍesente mcdaiha podcrá set entÍegue em sessão solene agentlada pcla Mesa
Diretora da Câmara Murucipal dc Cascavel.

Art. 30 Este l)ccrcto Le6lslativo entÍâ em f igoÍ na data de sua publicação o6cial.
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Justrhcação,

Â l\'Íedalha "Osmat Xiquinho Zimmcrmann" é uma honraria concedida pelo Municípin
de Cascavel, atralés da Câmara N{unicipal de Vereadores, aos esporústas quc sc destacam em
modalidades divcrsas-

Ler.ino Ântonio Vaz, popularmelte conhecido como "Cafú", nâsceu em 4 de maio de

1956, em Goioerê no nor()cste paranâense, fiIho cle Antenor Ântonio Vaz e Jandira Vaz. Àinda tnuit<,r

cedo mudou - sc com a famíüa para Cascavel, cidadc ondc teside atuâlmente desde 19ó9.

Em Cascav
csPôfte este que sempÍe
Discolândia, Soloquirnica
time de futsal r1o Paraná.

cl Leviflo coflstruiu sua historia, dcsdc múto cedo tomôu gosto pelo futsal,
levou a setio, sc dcstacar:do em cliversos úrres da rcgião, como Derac,
c ainda a Seleção de Cascavel, considerada por mütos âr1os como o melhot
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Outorga a \'Íedalha "Osmat Xiqúnho
Zimmctmann", ao Espordsta Levino
Antonio Vaz.

Palácio José Neves Formighicri, 67o anir.ersário de Cascavel.

Em 27 de agosto dc 2019.
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Deflúe âs plncipais conqústas em sua carrcira, pode se destacar o Vicc Carnpeonato de

Futsal dc (iascavel, Medalha de btonzc nos Jogos l\bertos do Paraná em 1,971 , Czmptáo l)ntanaense de

Futsal entre outtâs conquistâs que the dão <.r mérito de tecebcr csta hontaria em razão de sua

contribúção signiÍicatir.a ao futsal cascavelcnsc.
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