
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

REQUERIMENTO Nº 304/2019

Moção  de  aplausos  à  Fanfarra  das  Escolas
Municipal, Estadual e Comunidade de São Luiz do
Oeste, pelos quarenta 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
Cristiano Kronbauer, residente na Rua Quatro Pontes, Cep. 85921-000, Distrito de São
Luiz  do  Oeste,  expressando os aplausos desta  Casa de Leis  à Fanfarra das Escolas
Municipal, Estadual e Comunidade de São Luiz do Oeste, pelos quarenta e sete (47) anos
de existência, comemorados neste ano.

Mais um ano de grande sucesso no Desfile de 7 de Setembro, no Parque
Ecológico  Diva  Paim  Barth.  E  mais  um  ano  de  Desfile  e  Festa  Cívica,  na  sede  da
Associação de Moradores e Amigos de São Luiz do Oeste. Muita dedicação, tendo à frente
o maestro, professor Cristiano Kronbauer, os instrumentistas e o lindo grupo de balizas, com
portas bandeira, flâmula e faixas. Eis a Fanfarra de São Luiz do Oeste, que brevemente
completará Bodas de Ouro.

Em 1972,  quando  houve  início,  era  a  Fanfarra  de  Latas.  Em 1973,  teve
empréstimo de instrumentos do Colégio La Salle de Toledo. E, em 1974, foram adquiridos os
primeiros instrumentos através da então Associação de Pais e Mestres (APM).

O primeiro instrutor com latas foi o professor Francisco Schetner. Depois, por
longos anos, a regência esteve a cargo do maestro Wilson Senger. Hoje, o trabalho está a
cargo do maestro Cristiano Kronbauer.

A manutenção dos instrumentos e os investimentos, na absoluta maioria, ficam
ainda a cargo da APM. Inclusive, a ajuda de custo repassada ao maestro.

Pelos registros históricos, só não houve desfile e festa cívica da mencionada
fanfarra em 2009, devido a um surto da gripe H1N1.

Em 2019, contou com quarenta (40) componentes, entre alunos de ambas as
escolas  (municipal  e  estadual),  ex-alunos,  pais  e  alguns membros da comunidade.  Os
ensaios iniciaram-se em meados de junho.

Pelos longos anos de dedicação, disciplina e tantos talentos revelados, pode-
se supor a diferença que a Fanfarra das Escolas Municipal, Estadual e Comunidade de São
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Luiz  do  Oeste  fez  na  vida  da  comunidade.  Através  da  participação,  da  ludicidade,  do
autoconhecimento,  todos  os  participantes,  direta  ou  indiretamente,  tiveram  uma
possibilidade de agregar conhecimentos musicais e desenvolver ainda mais o espírito de
participação na vida em sociedade.

Mediante o exposto,  é  de justiça que as vereadoras e os vereadores que
integram esta Legislatura,  reconheçam o valor desse grupo, seja pelos longos anos de
trabalho, seja pela beleza do trabalho realizado, que enche os olhos e as mentes de todos
quantos podem assistir à sua apresentação, seja no Desfile de 7 de Setembro, seja no
Desfile nas ruas de São Luiz do Oeste, a exemplo de ontem, 8 de setembro de 2019,
seguido de um almoço organizado com riqueza de detalhes. 

 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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