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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

PROJETO DE LEI N° 72, DE 2019 

Concede o Título de Cidadão Honorário do 
Município de Toledo a Arnulfo Engel. 

O POVO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, por seus representantes na 
Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona, a seguinte 
Lei: 

Art. 1° - Esta Lei outorga honraria a pessoa a quem se reconhece a 
relevância de serviços prestados ao Município. 

Art. 2° - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Toledo a 
Arnulfo Engel, em reconhecimento pelos serviços voluntários prestados e por sua 
contribuição para o desenvolvimento do Município de Toledo. 

Art. 30  - As despesas decorrentes da concessão da distinção correrão à 
conta das dotações orçamentárias específicas da Câmara Municipal. 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data se sua publicação. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, Estado 
do Paraná, 3 de maio de 2019. 
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JUSTIFICATIVA 

SENHOR PRESIDENTE, 
SENHORAS VEREADORAS, 
SENHORES VEREADORES, 

Arnulfo Engel nasceu no estado de Santa Catarina, no dia 2 de agosto de 1949, 
na cidade de Piritiba, trabalhou na roça até os 22 anos, diante das dificuldades 
encontradas na época em que não havia mecanização e o terreno era lavrado com arado 
através de junta de boi e o transporte das mercadorias era feito através de carroças de 
animais. 

Veio para Toledo em setembro de 1971, aonde fixou residência no Jardim 
Bressan, onde reside até hoje. Tendo seu primeiro emprego na Frigobrás Sadia, iniciando 
em setembro de 1971 até 1996, ano em que se aposentou. 

Casou-se no ano de 1972 com a Sra. Marlene Engel, completando 47 anos de 
casado neste ano. É pai de 3 filhos e avô de 4 netos, tendo o neto mais velho se formado 
em medicina pela Unioeste, grande orgulho de todos os familiares por ter um médico na 
família. 

Durante todos esses anos, o Sr. Arnulfo Engel prestou serviços voluntários na 
comunidade do Jardim Bressan, ajudando a desenvolver todas as atividades existentes 
no bairro, ajudou na fundação da igreja católica, construção de colégios, construção de 
campo de futebol, construção da associação de moradores, construção do ginásio de 
esportes, até hoje exerce cargos na igreja católica e na associação de moradores, sendo 
um membro ativo nas suas atividades com muito trabalho e profissionalismo. 

Logo em seguida, abriu uma empresa de transporte rodoviário na qual 
prestava serviços no transporte de ração, sendo esse trabalho hoje exercido por seu filho, 
Jairo Engel. 

EXCELENTiSSIMO SENHOR 
VEREADOR ANTONIO ZOIO 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
NESTA CIDADE 
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