
 

REQUERIMENTO Nº 029/2022 

 
Súmula: 

 

Requer à Mesa Diretora a promoção de homenagem por meio de 

Moção de Aplauso ao Professor Osmar Bach Júnior pela sua 

contribuição ao esporte e à educação de Dois Vizinhos. 

 

 

Senhor Presidente 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores 

 

No exercício das competências legais e regimentais, especialmente com 

amparo nos Artigos 173, 174, 212, 213 e 214 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. 

 

 

REQUEREM junto à Mesa Diretora 

 
A manifestação de homenagem por meio de Moção de Aplauso ao 

Professor Osmar Bach Júnior pela sua contribuição ao esporte e à educação de Dois Vizinhos.   

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 
A Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos tem a honra de homenagear o Professor Osmar 

Bach Júnior pelo seu trabalho no Município de Dois Vizinhos junto ao esporte e à educação, 

especialmente por levar o nome do nosso Município para toda a região e o Estado do Paraná com 

as equipes de Voleibol que formou no decorrer dos anos que foi responsável como técnico por 

essa modalidade esportiva. 

O Professor Osmar Bach Júnior nasceu em 23/01/1965 na cidade de Ponta Grossa – PR. 

Formou-se em Educação Física em 1988 pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e nos anos 

seguintes fez duas especializações: Educação Física Escolar pela Universidade Estadual de 

Maringá - UEM e Educação Motora e Esportes pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

- UNIOESTE. 

Em 1989 chegou em Dois Vizinhos, a convite de sua namorada, na época, duovizinhense, 

Neide Costa, a qual casou-se no ano seguinte. Neste mesmo ano iniciou seu trabalho como 

professor Celetista no Colégio Estadual Leonardo da Vinci, onde em 1994 se efetivou passando 

no concurso público da rede estadual de ensino. No Colégio Leonardo da Vinci o professor 



Osmar lecionou por mais de trinta anos e foi onde iniciou sua carreira como técnico de voleibol, 

trabalhando durante anos como treinador das equipes escolares do Colégio. Foi também Diretor 

do Colégio Leonardo da Vinci por dois mandatos, entre os anos de 2004 a 2009. 

Também quando chegou em Dois Vizinhos, ainda no ano de 1989, foi convidado pelo 

então Diretor de Esportes da prefeitura de Dois Vizinhos, professor Nilson Silvestre, para 

trabalhar como técnico de voleibol de todas as categorias e representar o município nas diversas 

competições. Foi aí que iniciou o seu trabalho na Prefeitura de Dois Vizinhos, se efetivando no 

cargo de Professor já no ano seguinte após passar no concurso público do Município. No ano de 

1997, no mandato do Prefeito Jaime Guzzo, atuou como Diretor de Esportes por um período de 

seis meses. 

O Professor Osmar Bach Júnior se destacou também promovendo campeonatos 

Municipais de Voleibol e os eventos “Colônia Open de Volêi de Praia” e “Torneio da Hora”. 

Durante os mais de trinta anos como técnico de voleibol o professor Osmar levou nosso 

Município de Dois Vizinhos a destaque regional e estadual nesta modalidade. Por vários anos 

sagrou-se campeão regional escolar e nos jogos da juventude, ficando por dois anos no grupo 

especial dos jogos da juventude do Paraná.  

Nos Jogos Abertos do Paraná, fase regional, também foram inúmeros títulos, nos períodos 

de 2011 a 2019, sendo cinco primeiros lugares, três segundos lugares e um terceiro lugar, bem 

como um vice-campeonato Estadual no ano de 2016, sendo reconhecido por todo o trabalho 

realizado e contemplado com o prêmio de Destaque no Esporte pelo Jornal de Beltrão. 

Por meio desta homenagem, a Câmara de Vereadores busca retribuir em nome de todos 

munícipes o trabalho do Professor Osmar em nosso Município junto ao esporte e à educação. 

Assim, para expressar nossa gratidão e orgulho por contarmos com cidadão engajado em 

tão nobre causa e que não mediu esforços para contribuir com nossa sociedade, propomos esta 

Moção de Aplauso.   

                                                           Plenário da Câmara de Vereadores, 

em 14 de novembro de 2022. 

 

Sandro José Brunn 

 

Cledemir José Mezzomo 

 

 

 

Fábio Júnior Gaspar Márcio da Silva 

 

 


