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SENHOR PRESIDENTE: 

 O Vereador que este subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais, que apos ouvido o Douto Plenário e, se aprovado, esta Casa envie: 

 
Votos de Congratulações para o senhor PAULO RENATO VICARI, pelo trabalho prestado na 

área do esporte como Preprador Físico e Auxiliar Técnico tanto na cidade de Osório, quanto em 

outros municípios, atuando nas categorias de base e também pelo profissinal. No decorrer 

destes anos e locais pelos quais passou e transita sempre divulgou e divulga de forma positiva 

o nome do municipio de Osório-RS, considerando a cidade de Osório como sua cidade natal e 

de muita paixão  

 

Justificativa 

 
“Qualquer pessoa de sucesso sabe que é uma peça importante, mas sabe que não conseguiu 

nada sozinho”. (Bernardinho). 

 

Mestre em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do sul (UFRGS). 

Capacitado em psicologia do esporte (UFRGS/Unisinos). 

Bacharel e licenciado em Educação Física pela UFGRS, sendo laureado em ambas as graduações. 

Professor da Unopar/Três Passos. 

Estágios no Ajax da Holanda, Flamengo do Rio de Janeiro e Grêmio Football Porto Alegrense. 

2009-2015: Trabalhou no Grêmio Esportivo Beneficente Polivalente (GEPOL) de Osório tanto no projeto 

social, quanto com as equipes de rendimento. Trabalhando com crianças, jovens e adultos. 

2016: Prepador físico  e auxiliar técnico da categoria juvenil do Clube Esportivo Aimoré de São Leopoldo. 

2016 e 2017: Prepador físico e auxiliar técnico do Soledade Futebol Clube de Soledade. 

2017: Prepador Físico e auxiliar técnico no Três Passos Atlético Clube de Três Passos, trabalhando na 

categoria profissional e juvenil. 

2018: Prepador Físico da categoria profissional do Esporte Clube Passo Fundo da cidade de Passo Fundo. 

 

Sala de sessões, 14 de maio de 2018. 

 

 

_________________________ 

Ver. Lucas Azevedo 
PMDB 


