
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

REQUERIMENTO Nº 303/2019

Moção de aplausos à  Fanfarra  da  Escola  de
Novo Sobradinho,  pelos vinte e sete anos de
existência.

 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  ao  senhor
Clóvis  Scarton,  residente  na  Rua  Guaíra,  687,  85925-000,  em  Novo  Sobradinho,
expressando os aplausos desta Casa de Leis à Fanfarra da Escola de Novo Sobradinho,
pelos vinte e sete (27) anos de existência, comemorados no dia 7 de setembro próximo
passado.

Há vinte e sete anos, a Escola Municipal Washington Luiz, do Distrito de
Novo Sobradinho, teve a estreia da sua Fanfarra nos Desfiles de 7 de Setembro na cidade
de Toledo e na tradicional  Festa Cívica da comunidade, que consiste no Desfile e na
confraternização através da promoção do almoço – sempre muito prestigiado.

 O maestro desde o início até hoje é o professor Clóvis Scarton. É composta
por  alunos e  ex-alunos (em sua maioria),  totalizando setenta  (70)  componentes  entre
instrumentistas e as alunas, à frente, no destacado papel de balizas. Estas, do início até o
ano de 2016, eram coreografadas pela professora Alexandra Bogoni. Depois, a importante
função está sob o encargo da professora Lia Tamara B. Schaeffer.

Houve uma única interrupção em todos estes anos, por ocasião do advento
de surto da gripe H1N2, quando a Fanfarra da Escola de Novo Sobradinho não desfilou na
sede do Município e não realizou a sua Festa Cívica na comunidade.

Sempre receberam convites para comparecer a outras localidades, podendo
marcar presença em Cascavel em um evento da AMOP, e no distrito de Novo Sarandi, no
ano passado, quando da comemoração de aniversário da Fanfarra daquela comunidade.

Este  ano,  segundo  o  maestro  Clóvis  Scarton,  “resgatamos  alguns
integrantes que participaram na primeira apresentação da Fanfarra da Escola de Novo
Sobradinho”.

No  início,  a  conquista  de  instrumentos  foi  graças  à  doação  da  Escola
Municipal de São Luiz do Oeste e da Casa da Cultura. Estes, na sua maioria, precisaram
de reparos e consertos. Com o decorrer do tempo a Associação de Pais e Mestres (APM)
fez aquisição de novos instrumentos metálicos e de percussão. Nos primeiros anos,  houve
investimentos da Secretaria de Educação do Município de Toledo (SMED) na aquisição de
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peças para manutenção e novos materiais para substituição dos instrumentos antigos. A
mão de obra para consertos  e manutenção dos instrumentos desde o início até  hoje
sempre esteve a cargo do maesto Clóvis Scarton.

Destaque-se  que,  nesse  período de  apoio  da  SMED,  o  vice-prefeito  de
Toledo era Ascânio José Butzge, morador de Novo Sobradinho desde os anos de idade, e
hoje vereador, honrosamente é subscritor deste Requerimento.

Manter uma fanfarra em funcionamento, com cerca de setenta integrantes,
não  é  tarefa  simples.  Ainda  mais  se  tratando  de  quase  três  décadas.  Exige  talento,
disciplina, dedicação, união e humildade. 

Mediante o exposto, é de justiça a homenagem que presta esta Legislatura à
Fanfarra da Escola de Novo Sobradinho, pelos longos anos de trabalho, e mais, que pela
música ajudou a transformar a vida de todos que por ela passaram em cidadãos mais
responsáveis e talentosos, na premissa da Educação através da Arte.

SALA DAS SESSÕES, 10 de setembro de 2019.

JANICE SALVADOR ADEMAR DORFSCHMIDT AIRTON SAVELLO

ANTONIO ZÓIO ASCÂNIO BUTZGE CORAZZA NETO

EDMUNDO FERNANDES GABRIEL BAIERLE GENIVALDO PAES

LEANDRO MOURA MARCOS ZANETTI MARLI DO ESPORTE

MARLY ZANETE PEDRO VARELA VAGNER DELABIO

WALMOR LODI
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