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PROJE,TO DE DE,CRHIO LEGISLATIVO N" JL
(Proponente : Veteadot Cabral / PL)

eÂntlnnn Ê,tu}lt*pÂL DE eASc,qvEL

Recebido / o5 / -,,.o OutoÍga a medalha Osmar "Xiquinho" Zimetmann ao

esportista cascavelense Âdair Cados Mondini.
Protocolo

A Càmara Municipal de Cascavel, Estado doParaná, apÍovâ:

Att. L" Este decreto legislauvo outoÍga a medalha Osmar "Xiquinho" Zimetmann ao
espottista cascavelense Àdair Cados Mondini, em homenagem â sua luzida ttaietótta ftente âo espoÍte
de nossa cidade, em especial por ter elevado e colocado Cascavel em destaque no cenário esportivo
nacional e internacional, quando ataava como árbitro de futebol profissional.

ArL2" Este decreto legislativo entÍa em vigor na data de sua publicação oficial.

Palâcio José Neves Formighieri, 68" aniversário de Cascavel.
Cascavel, 26 de maío de 2020.
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Justificação

Â medalha Osmar "Xiquinho" Zimermann foi criada poÍ esta Casa de Leis com a
Frnaüdade de homenageaÍ e engrandecer os esportistas que pot meio de sua ârea de atuação no esporte
se destacaram e conúibuítam pata elevat o nome de Cascavel no cenátio espottivo nacional, estadual e

internacionalmente.

O Professor Âdair Carlos Mondini é um desses esportistas que merece seÍ reconhecido
pelo seu empenho, sua dedicação, e principalmente, por teÍ elevado e colocado Cascavel reconhecida
no cenário esportivo, quando de sua atuações com árbitro profissional de futebol, com várias atuações
nos diversos campeonatos organizados pela Confederação Brasileira de Futebol - CBF e pela Federação
Paranaense de Futebol - FPF. Com mais de seiscentos e cinquenta jogos atbittado em suâ carteia
vitoriosa.

Âlém dessas atuações com árbitro de futebol, Adair era conhecido com um incentivador
e um profissional atuâflte peÍante as grandes câusas do espotte em nossa cidade. Sempre pautado em
suas posições poÍ um crescimento do espoÍte local, seja em qual área esportiva fosse, não media
esforços paÍa que os resultados alcançados fossem os melhores possíveis.

Ânexo apÍesento abiografta desse ilustte esportista cascavelense.

Rua Pernambuco, 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel - Paraná

Fone l45 l 3321-8800 - Fax l45 l 3321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov.br - e-mail: admin@camaracascavel.pr.gov.br

,D8 2020

I

,'



ESTADO DO PARANÁ

BIOGRAFIA

AdiklvlcÍrft

F-ornações
'Graduado em LicenciatuÍâ no Curso de Educação Física no ano
de2003.

'Conclusão do Curso de Arbitragem pela Fedemção Patanaense

de Futebol no ano de 2003.

'Pós Graduado no Curso de Gestão Financeira no ano de201,1,.

'Graduado em Bacharelado no Curso de Engenharia Mecânica no
ano de 2017 (CREÂ NRPR-163612/D).
rcarteilra Nacional de Habiütação vigente Cat. AB Nr
07111745142

rReservista de 1" Categoda N" 824203 Sétie C, qualificado como
3" Sargento.

Históricos Esporflvos
2002 à 2003: Peúodo de formação e esúgios no Curso de

fonnação de Árbito de Futebol pela Federação Patanaense de

Futebol.

2003 à 2008: Período de constante atuações na arbitragem
paranaense, com atuações amadotas na cidade de Cascavel e

Região, bem como profissional Sogos sob coordenação da

Federação Patanaense de Futebol) por todo o estado.

2008 à 2015: Ingesso em 2008 no qua&o de atbitragem da

Confederação Btasileira de Futebol (CBD, permanecendo
uabalhando coflstantemente em jogos no territódo nacional e nos
campeonatos brasileiro até final, de 201,5, onde por motivos
profissionais solicitei deshgamento, porém permaneceÍrdo até este

momento em atividade no quadro da Federaçào Paranaense de

Futebol.
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