
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

INDICAÇÃO N° 470/2021

Construção de monumento em homenagem
ao ex-prefeito,  ex-deputado  estadual  e  ex-
deputado federal José Carlos Schiavinato. 

Senhor Presidente,

Os Vereadores que esta subscrevem, nos termos do inciso I do artigo
153 do Regimento Interno,

INDICAM

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que seja feita a construção de
um  monumento  em  homenagem  ao ex-prefeito,  deputado  estadual  e  deputado
federal  José Carlos  Schiavinato,  pelo seu legado histórico  justificado  e pela  sua
contribuição para nosso Município e à Região.

Durante  sua  gestão  como  prefeito,  Schiavinato  sempre  procurou
homenagear  cidadãos  que  tiveram  contribuição  histórica  em  relação  a  Toledo,
citamos  o  legado  do  ex-deputado  federal  Moacir  Micheletto,  que  recebeu  tal
homenagem do então prefeito. 

Em toda sua vida pública, José Carlos Schiavinato, deixou uma marca
de dedicação e respeito para Toledo e seu povo.  

O  dia  13  de  abril  marcou  nossa  cidade  com  a  despedida  de
Schiavinato, que aos 66 anos deixou uma imensa saudade aos seus filhos, suas
noras, netos, familiares e muitos amigos. 

Perdemos  um político  que  se  tornou  único  na  história  de  Toledo  a
ocupar cargos eletivos nas três esferas de poder. Paraná perdeu um grande filho,
que sempre em seus discursos e atuação tanto no Legislativo Estadual, quanto no
Federal, engrandecia sua terra e sua gente, em especial o nosso Oeste Paranaense,
e sua cidade natal, na qual sempre teve muito carinho por Iguaraçu. 

Seu  amor  por  política  surgiu  com  seu  pai  o  Senhor  Armando
Schiavinato que foi vereador na 2º gestão municipal e o 3º Prefeito no de 1965 em
Iguaraçu.

 Schiavinato, desde que aqui chegou, teve toda a sua vida voltada para
o bem, sempre procurando fazer de si um exemplo para seus semelhantes, como
bom pai de família, bom esposo. E na gestão pública no Município de Toledo, não
fazia  diferente,  foi  um  exemplar  prefeito.  A  sentença  latina  “Nomina  sunt
consequentia rerum” “Os nomes são correspondentes as coisas”, corrobora com a
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caminhada de José Carlos Schiavinato em nosso Município, por onde se anda, suas
marcas estão nos espaços públicos trazendo a lembrança de sua atuação como
gestor.

Portanto, não poderíamos deixar de render homenagem mais justa do
que esta para aquele que se doou em vida para o bem-estar de seus semelhantes,
aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele, as vezes testemunhavam
gestos e falas frutos de sua firmeza, não compreendiam no momento, mas que ao
passar,  perceberam  que  o  zelo  pela  coisa  pública  era  sua  marca,  e  logo
compreendiam.  Muitos  puderam desfrutar  da  sua inteligência,  da  sua sabedoria,
principalmente no que se refere a Gestão Pública.
 

Considerando que sua atuação  como cidadão brasileiro,  honrou, em
vida, os mais dignos sentimentos de pessoa dedicada às causas da comunidade
toledana e regional, que entre os anos de 2015 e 2018, contribuiu de forma direta na
vinda de recursos para o Município de Toledo com cerca de R$ 173.668.298,17
(cento e setenta e três milhões e seiscentos e sessenta e oito mil  e duzentos e
noventa e oito reais e dezessete centavos).

A contribuição direta como legislador possibilitou a vinda dos recursos
que citamos novamente, de R$ 173.668.298,17, não podemos nos esquecer das
realizações em obras que foram durante o mandato de Prefeito, tais como: o Parque
do Povo, o Aquário Municipal, ciclovias, unidades básicas de saúde, escolas, CMEIs,
Academias da Terceira Idade, o Parque Temático das Águas, CERTIs (Centros de
Revitalização da Terceira Idade), Projeto Florir Toledo,  Universidade Tecnológica do
Paraná,  o Centro Olímpico (Um local para práticas de Esportes Ginastica Rítmica,
Judô,  Capoeira,  Caratê,  Tênis  de  Mesa),  2470  unidades  habitacionais,  inicio  do
Hospital  Regional,  dois  centros  da  Juventude,  busca  dos  financiamentos
internacionais BID e AFD, entre tantos outras obras. Schiavinato colocou Toledo em
lugar de destaque no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do
Paraná, além de implantar o programa de Estradas Rurais, hoje exemplo para o
Estado e Pais.

A sua história como líder político e seu legado como gestor público
serão eternizadas na memória de quem conviveu com Schiavinato e residiu durante
sua gestão como prefeito no Município de Toledo. Uma referência que enriquece e
orgulha a nós no Legislativo de Toledo. E é esta referência que se almeja para as
futuras gerações possam ter conhecimento de quem foi a pessoa de José Carlos
Schiavinato, do orgulho do seu trabalho e da sua parceria nos compromissos e nas
ideias em busca do desenvolvimento de nossa cidade e região, que nos motiva a
indicar a criação de um monumento para que a história não se perca. Uma digna
honra para quem dedicou sua vida em prol de Toledo e seu povo é válida, a fim de
se que possa deixar marcado para as futuras gerações que esta cidade teve um
homem público que cumpriu o que Ulysses Guimarães afirmou certa vez: “A história

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913
www.toledo.pr.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

nos desafia para grandes serviços, nos consagrará se os fizermos, nos repudiará se
desertarmos”.

Como  personalidade  Toledana,  deixou  enlutados  não  somente
familiares, mas toda essa cidade, sendo assim merecedor da justa homenagem.

SALA DAS SESSÕES, 20 de abril de 2021.

PROFESSOR OSEIAS                CHUMBINHO SILVA                    GABRIEL BAIERLE

 

GENIVALDO PAES                   GILSON FRANCISCO                JOZIMAR POLASSO

MARCELO MARQUES                  PEDRO VARELA                    VALDIR ROSSETO

VALDOMIRO BOZÓ                                                                   VALTENCIR CARECA
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