
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

REQUERIMENTO Nº 118/2019

Moção de aplausos ao Clube de Rugby de
Toledo,  pela  realização  do  Campeonato
Paranaense de Rugby Sevens.

Senhor Presidente,

Os parlamentares que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do
Regimento Interno,

REQUEREM

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado ofício a senhora
Maria  Micaela,  localizada  à  Rua  Guarani,  3123,  casa  04  -  Jardim  La  Salle,
manifestando  o  aplauso  desta  Casa  de  Leis  ao  Clube  de  Rugby  de  Toledo  pela
realização do Campeonato Paranaense de Rugby Sevens.

Fundado no ano de 2010, o Clube de Rugby de Toledo desenvolve um
trabalho de desenvolvimento e divulgação do Rugby no município de Toledo, uma vez
que a modalidade ainda é pouco difundida no Brasil. Os treinamentos das categorias
infantil, juvenil e adultos acontecem no “Campo do Curvão”, na Vila Industrial.

Hoje, a modalidade atende aproximadamente 300 crianças e jovens na
faixa  etária  dos 06 com iniciação esportiva  até  o  alto  rendimento,  tendo revelado
inclusive atletas que serviram como base para as seleções paranaense e brasileira da
modalidade.

No dia 27 de abril, Toledo foi palco do Campeonato Parananese deRugby
Sevens,  realizada pela Federação Paranaense da modalidade em parceria  com o
Clube de Rugby de Toledo. A cidade anfitriã recebeu oito municípios clubes do Estado
e  mais  de  250  atletas  para  as  disputas  adulto  e  juvenil  nos  naipes  masculino  e
feminino.

O rugby surgiu no Brasil em Salvador do século XIX. Por influência do
Império Britânico, os dois esportes mais populares do país, o futebol e o rugby, que
ganhavam cada vez mais adeptos, equipes e campeonatos, foram levados a diversas
partes do mundo, por meio de empresários, militares, clérigos, operários, estudantes
ou imigrantes que vinham do Reino Unido com bolas na bagagem e conhecimento das
regras  para  difundir  essas  formas  de  entretenimento  em  lugares  como  as  terras
brasileiras. A partir dos anos 90 houve grande crescimento no número de equipes no
País,  e,  embora  pareça  ser  um esporte  violento,  objetiva  a  formação  de  valores
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contribuindo no desenvolvimento de atitudes de cooperação, disciplina, autoconfiança,
integração, respeito entre outros.

SALA DAS SESSÕES, 7 de maio de 2019.

MARLI DO ESPORTE ADEMAR DORFSCHMIDT AIRTON SAVELLO

ANTONIO ZÓIO CORAZZA NETO EDMUNDO FERNANDES

GABRIEL BAIERLE GENIVALDO PAES JANICE SALVADOR

LEANDRO MOURA LEOCLIDES BISOGNIN MARCOS ZANETTI

MARLY ZANETE OLINDA FIORENTIN PEDRO VARELA

RENATO REIMANN VAGNER DELABIO WALMOR LODI
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