
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

REQUERIMENTO Nº 2/2019

Moção  de  aplausos  pelos  65  anos  da
Capela São Miguel.

Senhor Presidente,

Os Vereadores que estes subscrevem nos termos do artigo 161 do
Regimento Interno,

REQUEREM

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviada ofício à Capela São
Miguel,  representada  pelo  seu presidente,  senhor  Delmar  Holzbach,  localizado  no
Distrito de São Miguel, manifestando o aplauso desta Casa de Leis pelos seus 65
anos, sendo que a primeira capela fora inaugurada em 6 de janeiro de 1954.

Contudo a história desta comunidade começa um pouco antes quando
chegaram os pioneiros em 13 de abril de 1951, onde se iniciou a derrubada da mata
para a formação de áreas agriculturáveis. Aos poucos foram chegando mais famílias
que também se preocuparam em construir uma capela para se reunirem e fazerem
suas orações dominicais.

O início das construções e abertura da área da primeira capela naquela
comunidade se deu em 17 de outubro de 1952. Logo, esta comunidade católica se
formou antes mesmo da criação da Diocese de Toledo, que neste ano comemora o
seu jubileu, 60 anos de criação.

De fronte da Capela pertencia à Paróquia Cristo Rei de Toledo, mas já
fez parte da Paróquia Nossa Senhora da Glória, de Quatro Pontes e da Paróquia
Nossa Senhora das Graças de Novo Sarandi, todavia, no presente ano completa 20
anos de anexação à Paróquia São Cristóvão.

O Distrito de São Miguel tem uma área de 57,35 km², lugar onde se
planta soja, milho e trigo, bem como se concentra a atividade pecuária, avicultura e
suinocultura. Todos os anos a comunidade promove a Michel’s Fest, a qual possui
como principal prato o costelão assado na estufa.

É de conhecimento de todos, que o setor rural vem desempenhando
importante papel no crescimento e desenvolvimento de nosso município, sendo o
produtor  rural  um  dos  principais  responsáveis  pela  extraordinária  trajetória  de
progresso do Município de Toledo, quer seja na cidade como no campo. Por essa
razão,  a  administração  municipal  deve  dedicar  especial  atenção  ao  meio  rural,
dando ao homem do campo,  condições adequadas para  continuar  produzindo e
alavancando a economia local.
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Este  Legislativo,  junto  à  comunidade  toledana  e  seus  distritos,
congratula-se  pela  missão  honrosa  desta  comunidade,  e  também  celebra  as
tradições e a atividade rural do povo toledano. Para tanto, com o intuito de celebrar
está importante data comemorativa, é que se apresenta a presente proposição.

 SALA DAS SESSÕES, 30 de janeiro de 2019.

RENATO REIMANN  ADEMAR DORFSCHMIDT AIRTON SAVELLO

ANTÔNIO ZÓIO CORAZZA NETO GABRIEL BAIERLE

JANICE SALVADOR MARCOS ZANETTI MARLI DO ESPORTE

OLINDA FIORENTIN VALTENCIR CARECA
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