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Outorga a Medalha "OsmaÍ Xiquinho
Ztnmetmann", a Esportista Cascar.elense

Louise I(auanny Folmann Frey.
CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVI

Rece em: ,ld^,/O3 /.)L
A Càmara Municipal de Cascavel, Estado doParanâ, aprova

Art.l" Este Decreto Legislauvo outorga a Medalha "Osmar
Ztmmetmaflfl", a Esportista Cascavelense Louise I(auanny Folmann Ftey, em homenagem a sua

luzida aaietôría frente as modalidades BMX Íace e BMX Fteestyle de bicicleta err Cascavel, e, em
especial por ter elevado e colocado Cascavel em destaque no cenário esportivo estadual e nacional.

Art.2" Este Decreto Legislauvo entÍa em vigor na data de sua pubhcação oficial.

Palácio José Neves Irormighieri, 70" aniversário de Cascavel.

Cascavel, 14 de março de2022.
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Policial Madril
Vereador/PSC

Justificação:

A Medalha Esporuva Osmar "Xiqúnho" Ztmmermann foi rnstituída no Município de

Cascavel pata homenage t aqueles esportlstâs que contribuíram, elevaram e engradeceÍam o

espoÍte com ações e conqüstas que colocam o flome de nossa cidade no cenário esport-ivo

municipal, estadual e nacional.

Louise I(auanny Folmann Frey nasceu em 74 de outubto de 2071 no município de

Cascavel -PR, e, anda de bicicleta desde os 2 anos de idade e sempre demonstrou muito interesse

poÍ espoÍtes radicais.

Em 2019 com uma bicicleta emprestada começou a compeú no campeonato

Patanaense de BMX race, onde ficou em segundo lugat no rankrng geral.

Desde então começou a treinar e se dedicar. cada dia mais. Treina na academia todos

os dias e na pista 4 (quauo) vezes poÍ semana. Loúse l(auanny Folmann Frey tem 10 anos, e, é

campeá de duas modaüdades de bicicleta (BMX Íace e BN{X Fteestyle). Ressalta-se que desde o

início de sua carreira como atleta Louise tem se destacado em todas as competições.

Loutse se dedica todos os dias para chegar as olimpíadas pois as duas modalidades que

compete são olímpicas
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Loúse, conqüstou os seguintes útulos:

y' Campeà Brasileira de BIID( Freestyle 2021

/ Campeà Patanaense de BMX Freestyle2121.

/ Campeà Paranaense de BMX Race2027
/ Campeà Copa Toledo BMX Race2021
y' Campeà Copa Marechal BMX Race 2021'
/Á{ Terceira colocada Gtand Nacional Brasileiro BMX P.ace2021

r' Quinta colocada Campeonato Brasileiro BMX Ftace202l
/ Campeà Sul Brasileira de BMX Race em 2019

/ Yíce-campeà paranaense em 2019 e 2020
/ Campeàjogos de âveÍrtuÍa e fl^toÍezr- em201,9

/ Campeã copa GP Londrina em2079

Loúse sempÍe foi muito dedicada e tem müto potencial pala chegar longe. Apesar da

poucâ idade, é múto determrnada e sabe onde quer chegar.

Dessa fotma, ante os seus resultados exponenciais, que vem surpreendendo a todos os

envolvidos nessa atividade de desporto, a at)eta cascavelense Louise l(auanny Folmann Frey faz

ius à presente homenagem. 
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