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Concede  a  Medalha  de  Honra  ao  Mérito
Esportivo "João Batista Jaudy" ao Atleta Odair
Antônio Carlos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso
XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º - Conceder a Medalha de Honra ao Mérito Esportivo "João Batista Jaudy" ao Atleta Odair Antônio
Carlos.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Odair Antônio Carlos é proprietário Academia NETAM, um dos pioneiros do estilo Shorin-ryu karatê, em
Cuiabá. Filho de José Carlos Netto e Eraci da Luz Netto, nascido em 27 de setembro de 1971, na cidade de
Ortigueira, Paraná morando em Cuiabá desde 1982.

Ainda garoto, Odair já era praticante de karatê, iniciando a prática aos 6 anos de idade, participou pela
primeira vez de uma competição oficial em 1987 na categoria juvenil e se tornou vice-campeã estadual.

Suas principais conquistas como karateca foram:

1987 vice-campeão estadual juvenil;●

1989 alcançou o 3° lugar brasileiro na cidade de Brasília;●

1990 a formação de faixa preta;●

1992 foi campeão estadual pelo Distrito Federal;●

1995 vice-campeão estadual por Mato Grosso;●

1999 foi 3° lugar brasileiro Karate na cidade de São Paulo;●

2007 foi 4° no mundial na cidade Córdoba – Argentina;●

2010 alcançou o 1° lugar no Karate brasileiro na cidade de Santos;●

2018 voltou a competir desta vez na categoria máster e foi vice-campeão brasileiro;●
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Dispõe ainda, de vários títulos como técnico pela federação mato-grossense de Karate e muitos alunos que●

conquistaram títulos brasileiros;

Odair, se tornou especialista em segurança, ministrando cursos em empresas de segurança privada,
instrutor de defesa pessoal, instrutor de karatê sendo faixa preta 6 Dan, maior graduação da modalidade e
também é faixa preta de Kobudo (prática de armas orientais de okinawa).

Com vários alunos e títulos Brasileiros e estaduais, parceiro com a Polícia Militar em projeto social
ministrando aula grátis para crianças carentes em sua academia e aos fins de semana realizando oficinas
em bairros que disponibilizam espaços.

Odair Antônio Carlos levou a bandeira do Mato Grosso por todo canto do Brasil e da América Latina, se
dedica em projetos sociais para crianças, difundindo o esporte por Cuiabá, motivos pelos quais apresento
este projeto, na certeza de ser a homenagem merecida.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Junho de 2019

 

Nininho
Deputado Estadual
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