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pRoJETo DE DECRETO LEGISLATIVO N" Oê ,DEzo21,.
CÂNRnn MUi'llç1PAL DE CASCAVE;- (Proponentes: Vereador Dr. LaurilPROS)

Recebi / c:k, / lt
Protoc-olo OutoÍgâ a Medalha Osmat "Xiquinho" Z'mmermann âo

Senhor Ladir Salvi.

ACãman Municipal de Cascavel, Estado doParunâ,^pÍoy^i

Ârt. 1" Este Decreto Legislativo outoÍga a Medalha Osmar "Xiquinho" Z:rmmermann âo

esportista cascavelense Ladir Salvi em reconhecimento âos seus luzidos préstimos ao espoÍte de

Cascavel.

Art.2" Este Decreto Legislativo entÍa em vigot na data de sua publicação oficial.

üâmara de Carceve!
,f.)r Cbr )" I Palácio Formighieri, 69" aniversário de Cascavel.

Cascavel, 18 de junho de2021,
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Justificação

É .o- gtande orgulho que apÍesento esta pÍoposta legislativa em teconhecimento a
tudo o que o grande Ptofessor Ladir Salvi fez e faz pelo esporte de Cascavel.

Sua ttajetória esportiva como atleta de voleibol foi sempte vitoriosa, conqústando
vâga nas pnncipais seleções do pannâ. Tendo no Curriculum ainda, a parttcipaçáo na seleção

parânaense de handebol, onde foi por vârias vezes o capitã,o da eqüpe. Sendo ainda eleito em 197 4 pela
imptensa esportiva como o melhot atleta de handebol doParanâ.

Como técnico das equipes de vôlei de Cascavel, colocaram o Professor Larlir como
pessoa de destaque no cenário esportivo municipal, estadual e nacional. Tendo paricipaçáo destacada,
quando foi treinador da equipe de voleibol de Cascavel, drsputando pela pdmeira vez a Supediga de
Voleibol nos anos de 1,999 /2000, onde, com esse evento, lotou ginásios e fez com que mútas crianças
e adolescentes à época admirassem o voleibol, fato este constatado no grande aumento de cdanças e

adolescentes que começaramaprattcar o voleibol em nossa cidade. O que podemos obsewat nos dias
atuais onde Cascavel sempÍe está entre as primeiras colocadas nessa modalidade nos Jogos Âbetto,
Jogos da Juventude entte outras competições que patticipa. Sendo sem dúvida, um incentivador nato.

Professor Ladir eÍ daqueles treinadores que buscava a perfeição de seus

comandados, potém, sempÍe pautado nos resultados positivos e no incentivo paÍa que seus atletas
conqüstassem grandes vitórias. Exemplo disso são as inúmeras conqústas obtidas nos Jogos Âbertos
doParaná.
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Podemos dizer atualmente, que Cascavel é teferência no Voleibol e no Handebol
nacional, gra.ç s aos esforços, a dedicaçáo ea luta do Ptofesso Ladir em anos passados, que plantou a

sementinha que hoje é fruto de gtandes árvotes esportivas.

A biografia 
^flexa 

âpÍesenta as qualidades e a impottância do Professot Ladir p^ruo
esporte de Cascavel, o que o faz merecedor dessa medalha esportiva.
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Naturalidade : Erechim -RS

Residente Cascavel desde 1976

FOnMAÇÃO nCnnÊmrcn

o Educação Física - Universidade Estadual de Maringá - UEM - 1975

o Pós-graduação em treinamento espoÍtivo, pÍepaÍação física e performance

o Técnico de voleibo Internacional - Nível III

aTrraÇÃo PRoFrssroNAL

o Orientador Técnico Esportivo na Secretaria de Esporte eLazer de Cascavel

o Professor Educação Física Estadual (aposentado)

o Técnico de voleibol do município a 45 anos

o Técnico da Superliga de Voleibol de Cascavel1999 /2020

o Secretário de Esporte eLazet de Cascavel em 7997 a2000

o Diretor de Esporte da Secretada Esporte eLazet Cascavel por quatÍo vezes

o Vice-Presidente da FederaçãoParantense de Voleibol

CONQUTSTAS PnOFTSSTONAT§

o Técnico campeão de voleibol feminino nos Jogos Âbertos doParuná

o CampeãoJogos Universitários do Paranâ - 1985

o Vice Campeão daLtga Portuguesa - 1995

o Emérito da Confederação Brasileira de Voleibol

o Campeão Brasileito com â Seleção Juvenil do Pamâ

o Td campeão Paranaense Volei Feminino Adulto

o Bi campeão Paranaense Volei Feminino Juventude

o Atleta de handebol e voleibol
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