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Outotga a Medalha "Osmar Xiquinho
ZrfiÍnermanÍl", a equipe de nataçào da

Associação Atlética Comercial.
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ACàmara Municipal de Cascavel, Estado doParunâ,aprov^i
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Art. 1" É outorgada a Medalha "OsmaÍ Xiquinho Zirnmermann" â Equipe de natação da

Associação Âtlética Comercial, pelos meritórios e luzidos tesultados esportivos obtidos em
competições reaüzadas pelo Brasil.

Att, 2" A ptesente medalha poderá ser entÍegue em sessão solene agendada pela Mesa
Ditetora da Càmara Municipal de Cascavel.

Art. 3" Este Decreto Legislativo entÍa em vigor na data de sua publicação oficial.

É o qr. Requet. Sala das Sessões.

Cascavel,31 de outubro de201,9.

Santos
Vereador/PHS

Justificação

A presente pÍopostâ Legislativa busca parz,berizaL a eqüpe de natação da

Âssociação Atlética Comercial que neste ano de 2018 ate o mês de agosto de 2079 conqústamm 600
medalhas em 77 competições em todo Btasil:

Regional;
Escolares;
Estadual Pdncipal;
Sul Brasileiro;
Universitários e Brasileiros.

Resultados dos campeonatos:
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Regional de Natação em Fevereiro

26 medalbas sendo 19 de ouro e 07 de plata.

Regional de Natação em Matço

1" Lugar e 141 medalhas, sendo 68 de ouro, 46 de prata e27 de bronze.

Campeonato Regional de Natação em Abdl

1" Lugar e 137 medalhas, sendo 76 de ouro, 38 de prata e 23 de bronze.

Campeonato Estadual Ptincipal de Natação em Abril

4" colocado na competição com total de 42 medalhas sendo elas: 19 medalhas

de outo, 1,2 medalhas de prata e 11 medalhas de bronze.

Campeonato Sul Brasileito Juniot e Sêniot em Maio

04 medalhas, 02 de prata e 02 de bronze.

Jogos Univetsitados do Pataná, em Maio

03 medalhas, 01 de ouro, 01 de prata e 01 de bronze.

Campeonato Sul Btasileiro Mitim/Petiz de Natação em Abdl

05 medalhas, sendo 03 medalhas de outo e 02 medalhas de prata.

Campeonato Regional de Natação em Maio

1" Lugar e 156 medalhas, sendo 79 de ouro, 54 de prata e 23 de bronze.

Campeonato Sul Brasileiro de Natação em Maio

02 medalhas, 01 de pfita e 01 de btonze.

Campeonato Btasileiro Infantil de Natação de Invetno em Maio

10" lugar com 04 medalhas, sendo 02 de ouro, 01 de prata e 01 de bronze.

Btasileiro Intetclubes Juvenil de Natação em Junho

03 medalhas, sendo 01 de ouro, 01 de prata e 01 de bronze.

Campeonato Sul Btasileito de Natação em Junho
6" Lugar e 15 medalhas.

4" Lugat Juvenil Masculino
8" Lugar Infantil Masculino
8" Lugar Infantil Feminino
1 0" Lugar Juvenil Feminino

Convocações paÍa CBC CBDA
Willyan Hauto Matanapmaa pÍova de 200 metÍos nado borboletanacategoia
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infantil I;
Beaúa Garute da Silva p^Ía a pÍova de 200 metÍos nado costas na categoda

infantil II;
HigorSelzler da Silva p^ra 

^ 
pÍovâ de 200 metros nado costas na categoria

juvenil.

Estadual de Natação em Julho
6" lugat e 15 medalhas

Campeonato Estadual do Intedor de Natação em Setembro
2" lugar e 130 medalhas destas 59 de ouro, 40 de prata e 31 de bronze.

Classificação pot categoria:
3 LugarPettz
2" Lugar MiÍim
2" LugarJuvenil
3" Lugar Infantil
2" LugarJunior.

A eqüpe do Cometcial é composta por 40 atletas federados de crianças
(modalidade petiz) ate jovens (modaüdade juvenil), um proieto que estâ comprometido com ações a
médio e longo prazo.

É .r- processo continuo de preparação especithzado em natação de alta
performance.

O ctitério de seleção paÍz- à formação da eqúpe é feito de acordo com o índice
técnico, rendimento escolar (nota fteqüência), comparecimento aos treinos, rendimento em iogos e
disciplina, alem de apÍesentaÍ declaração escolar e certidão de nascimento.

O projeto contribui diretamente para formação de atletas a nível Nacional, para
a nataçáo do Btasil, visando posicioná-los em melhores colocações nos torneios e câmpeonatos da
Federação,{.quática do Estado doParanâ, Confederação Brasileira de Desportos Âquáticos e FINA.

O Espotte é uma das maiores formas de elevação do carátet humano, pois,
disciplina é quesito fundamentalpara o desenvolvimento de um campeão.

Sendo o que tínhamos paÍa o momeÍtto, esperamos coÍrtar com o apoio dos
nobres Pates Desta Casa de Leis.
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