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PROJETO DE DECRETO LEGISLÂTIVO N" q , de 2020
(Proponente: Veteadot Fernando Hallberg/PDT)

I do Cascavel

q

Outotga a Medalha "Osmat Xiquinho
ZknmetmatrÍl", ao Esportista
Cascavelense Eduardo da Silva Antunes.

eÂrui,qn* rúUNICIPAL D[ TA§CAVEL

O\ ,/t í>Recebido

A Càmara Municipal de Cascavel, Estado do Pannâ, aproval Protocolo

Art. 1" É ortorgada a Medalha "Osmat Xiquinho Zímmermanrf' ào Esportista
Cascavelense Eduatdo da Silva Ântunes, pelo histórico de contribuições esportir,,as,

prestadas parz- o Município de Cascavel.

Art. 2"Â presente medalha poderá seÍ entÍegue em sessão solene agendada pela
Mesa Diretora da Càmara Municipal de Cascavel.

Art. 3" Este Decreto Legislatir.o entra em vigor na data de sua publicação
oficial.

Palácio José Neves Fotmighrert,6T" anivetsário de Cascavel.
Em, 31 de janeiro de 2020

Vereador/PDT

Justificativa

Â Medalha "OsmarXiquinho Ztrrlrr,crmarvt" é uma honrada concedida pelo
Município de Cascavel, attavés da Càman Municipal de Veteadores, âos espottistas

que se destacam em modaüdades diversas.

Nessa seâra, merece destaque o esportista Eduardo da Silva Àntunes, nascido

em 25 de abril de 1986, no município de Cascavel, ele iniciou no atletismo aos 17

anos, época em que conciliava os treinamentos esportivos com o trabalho. Com o
apoio da famíha ele logo largou o trabalho para se dedicar ao esporte.
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Os ftutos desta dedicação começaram a sutgir tapidamente, e Eduardo se

tornou um grande destaque nacional no atletismo, especialista nos três mil meúos

com obstáculos e nos cinco mil metros Íasos, mas ele também colecionou outros

vários títulos:

o Campeáo parunaense em 2005,2006,2007,2008, 2009 e 2011 nos três

mil meuos com obstáculos;

o Em 2005 foi o campeão brasileiro juvenil nos cinco mil mettos rasos;

o Campeão brasileiro sub 23 dos três mil metÍos com obstáculos em

2007 e vice campeão em 2006;

o Líder do ranking brasileiro sub 23 e segundo do ranking brasileiro
geral e top uês da América do Sul em 2008;

o Vice campeão do Troféu Brasil de Atletismo no uês mil meúos com
obstáculos em 2008;

o Terceiro colocado no Troféu Brasil de Âtletismo na prova de três mil
metros com obstáculos em201.0;

o 18 medalhas nos Jogos Abertos do Paraná, sendo oito de ouro, oito
de ptata e duas de bronze;

o Vice campeão sul amedcano dos Úês mil metros com obstáculos em

2008, na cidade de Lima no Peru;

o Recotdista paranaense sub 23 dos ttês mil metos com obstáculos

com o tempo de 8'52 segundos;

o 4" colocado nos cinco mil metros Íasos no campeonato sul

americano, com o tempo de 1,4 minutos e 32 segundos;

o 4" colocado do sul americano juvenil rea\zado em Rosário
Ârgentina, na pÍova de três mil metros com obstáculos e sexto lugar
na pÍova dos 5 mil metros rasos;

Eduardo recebeu duas convocações para a Seleção Brasileira de Atletismo, e
realrtzott seis participações em GPs internacionais de atletismo.

Figurou enúe o TOP 5 Btasil de 2007 â 2013.

Eduatdo se fotmou em Educação Física em 2008 e se especializou em

corrida de ruaf atletismo.

Atualmente ele possui uma assessotia de corrida, a Eduantunes, que tem o
objetivo de levar qualidade de vida às pessoas atÍavés da conida, e incentivar os

mais jovens a praticar o esporte. Âssessoria conta com 60 alunos das mais variadas
faixas etárias.

Eduatdo foi o tteinadot do arfeta Matcelo Ribeiro, o qual foi o pdmeiro
surdo a conquistaÍ :uma medalha no Campeonâto Mundial de Surdos na Turqúa e a
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participar de uma Surdolimpiada. Yânos outÍos atletas de sua assessoria ftzeram

resultados a nível nacional.

Assim sendo, notadamente a at)eta e treinador Eduardo da Silva Ântunes faz

jus à comenda, uma vez que como exposto acima, o mesma possui um vasto

curriculum como atleta, com vários títulos nacionais e internacionais.
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