
PEDRO VARELA 
Primeiro-vice-presidente 

MA. 	M 	U ES 
Primeir•-secrlario 

VALDOMIRO BOZÓ 
Segundo-secretário 

AES 
residente 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná t)(ti 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°5, DE 2021 

Outorga Medalha Willy Barth afrei Amarildo 
Cupertino Pereira. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, expressão legítima da 
Democracia representativa, aprovou e o seu Presidente promulga a seguinte 
Resolução: 

Art. 1° - Esta Resolução outorga honraria a personalidade do Município 
de Toledo. 

Art. 2° - Fica outorgada a Medalha Willy Barth a Frei Amarildo Cupertino 
Pereira, em reconhecimento pelo destaque nas ações de integração social e pelo 
trabalho religioso desenvolvido, os quais contribuem muito para a promoção da 
população toledana. 

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

Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂ RA MUNICIPAL DE TOLEDO, Estado 
do Paraná, 12 de maio de 2021. 

11S SOGNIN 
Presidente da C"mara Municipal 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
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JUSTIFICATIVA 

SENHOR PRESIDENTE, 
SENHORAS VEREADORAS, 
SENHORES VEREADORES, 

Frei Amarildo Cupertino Pereira, nascido em 21 de novembro em Assis 
Chateaubriand - Paraná, ingressou na vida religiosa ainda menino, no ano de 1992, 
no Seminário Nossa Senhora de Fátima em Toledo, motivado pelas Missões dos Freis 
Capuchinhos. 

De uma família muito pobre, Amarildo tinha uma preocupação de como 
seria Padre, se era necessário pagar pelos estudos, pensamento este que causou um 
afastamento e uma revolta, fazendo com que deixasse até de ir à igreja. 

Iniciou sua vida profissional aos 9 anos de idade trabalhando na roça. 
Aos 11 anos foi trabalhar em um mercado e aos 12 anos em um escritório de 
contabilidade. Período em que, longe da igreja, começou a viver outras experiências 
e ter companhias que prejudicaram a sua adolescência. 

Depois de um período sofrendo com escolhas erradas, inclusive 
ameaças de morte, por volta dos 15 anos precisou repensar toda a sua vida, e acabou 
encontrando um frei franciscano de Toledo que o levou novamente a se identificar e 
querer ser como aquele frei. 

Com 16 anos ingressou em uma longa e complicada vida no seminário. 
Com  um temperamento forte e colérico, Amarildo foi mandado embora do seminário 
por 3 vezes, sempre retornando, por já saber que sua vida e salvação não seria 
possível sem a vida religiosa. Fez seus estudos em Toledo, Londrina e Ponta Grossa. 

Depois de ordenado, foi morar em Santa Maria das Barreiras, no Estado 
do Pará. Depois, em seguida morou em um Distrito chamado Casa de Tábua, 
enfrentando todas as adversidades de locomoção e risco de vida pelas causas 
defendidas, principalmente pelas disputas de terras. 

Após, foi transferido para Santana do Araguaia e ficou responsável pela 
missão por 8 anos como Pároco e Superior/Guardião naquela região. Ainda no Pará, 
o seu superior o transferiu para Toledo, no Seminário Nossa Senhora de Fátima como 
Reitor. 

Já em Toledo, como realizava um trabalho muito forte e positivo em duas 
Rádios no Pará, se sentiu desorientado e sem espaço nas Rádios locais para realizar 
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um bom trabalho. Decidiu então dar início à divulgação de suas pregações nas redes 
sociais. 

Paralelamente a este trabalho nas redes sociais, Frei Amarildo realizava 
Missas de Cura e Libertação sempre na última quarta-feira de cada mês, missas essas 
que chegaram a ter aproximadamente 3 mil fiéis participando. Mas este projeto 
infelizmente foi interrompido com a Pandemia. 

A primeira gravação voltada às famílias, no ano de 2019, alcançou 28 
mil visualizações, e assim, o Frei decidiu realizar mais vezes este trabalho. O impacto 
inicial não foi suficiente para manter o grande alcance nas publicações que se 
seguiram, porém, o Frei não se deu por vencido, e iniciou um novo processo: não mais 
pregações gravadas, mas sim ao vivo, no formato "Live". 

O novo formato impulsionou o engajamento e o Frei passou então a fazer 
Lives diárias de manhã, por meio de sua página no Facebook e Instagram. O alcance 
do programa matutino "Oração da Manhã" atingia uma média de 1500 expectadores 
simultaneamente. 

Percebendo que ainda havia espaço para expandir o alcance de suas 
orações, muito em vista do isolamento das pessoas preocupadas com a Pandemia de 
Covid-19, o Frei passou a realizar Lives diárias, com a condução de um terço e 
orações, também à noite. 

Neste novo programa e horário, o alcance foi surpreendente, fazendo 
com que Lives atingissem 170 mil visualizações, com alcance de até 700 mil pessoas. 
O que foi recebido pelo Frei com grande surpresa, pois não havia custo envolvido, a 
estrutura era mínima e o formato bastante simples. 

Como fazia muita falta o vínculo com as pessoas, e por não ter este 
tempo, a ideia de fazer as Lives era para estar no meio do povo e realizar o papel de 
evangelização. Frei Amarildo percebeu que havia criado uma espécie de Rede de 
Comunidade On-line, pois gerou-se um vínculo com o expectador, que passou a 
acompanhá-lo diariamente, e também realizar o papel de fio condutor, pois curtem, 
comentam e compartilham as Lives com as pessoas que fazem parte de suas vidas. 

Um fator muito importante e que deve ser levado em consideração é a 
visibilidade que a cidade de Toledo tem em vista do trabalho realizado pelo Frei. Não 
fosse a interrupção das Missas mensais (Cura e Libertação), com certeza hoje elas 
estariam com um número muito maior de participantes, e que em porcentagem 
bastante grande, não eram moradores desta cidade. 

Também não podemos ignorar que Turismo Religioso é uma vertente 
pouco explorada em Toledo e raras são as oportunidades geradas sem qualquer ação 
do Poder Público. As Lives diárias do Frei são acompanhadas por toledanos, mas 
também por inúmeras pessoas do restante do estado do Paraná e do Brasil. 
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Sendo assim, não podemos ocultar ou ignorar a importância do Frei 
Amarildo Cupertino Pereira no recente a atual desenvolvimento deste segmento em 
nossa cidade. 

No intuito de levar esperança, alegria e dar um sentido à vida, num 
momento de desafios intensos de sua trajetória, e neste tempo tão sombrio que 
vivenciamos atualmente, o trabalho que o Frei Amarildo tem desenvolvido em nossa 
cidade e região é um grande sinal de que o ser humano é a mais brilhante obra criada 
por Deus, pois mesmo na adversidade e na obscuridade, o Frei, cheio da Unção e do 
Espirito Santo, encontrou formas de evangelizar uma enorme quantidade de pessoas 
e demonstrar que somente Deus é capaz de trazer luz, dar suporte e sentido à vida 
de todos nós seres humanos. 

Sala das Sessões da Câmara 	nicipal de Toledo, Estado do Paraná, 
12 de maio de 2021. 

IDE : '3GNIN 
Presidente da Câ _Ia Municipal 

VALDOMIRO BOZÓ 
Segundo-secretário 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
VEREADOR LEOCLIDES BISOGNIN 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
NESTA CIDADE 
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ATA DA REUNIÃO SECRETA DE INDICAÇÃO DOS HOMENAGEADOS PARA A 
CONCESSÃO DE MEDALHA WILLY BARTH E DE TÍTULO DE CIDADÃO , 
HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO. 

Ata da Reunião Secreta de indicação dos 
homenageados para a concessão de 
Medalha Willy Barth e de Título de Cidadão 
Honorário do Município de Toledo para 2021. 

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, com início às quinze horas e 
quinze minutos (15h15min), no Auditório e Plenário Edílio Ferreira, nesta Câmara 
Municipal de Toledo, reuniram-se os Vereadores Beto Scain, Chumbinho Silva, Dudu 
Barbosa, Elton Welter, Gabriel Baierle, Genivaldo Jesus, Genivaldo Paes, Geraldo 
Weisheimer, Gilson Francisco, Jozimar Polasso, Leoclides Bisognin, Marcelo 
Marques, Pedro Varela, Professor Oseias, Valdir Rossetto e Valdomiro Bozó. Os 
vereadores Olinda Fiorentin, Marly Zanete e Valtencir Careca estavam ausentes. 
Aberta a reunião, foi explanado aos parlamentares presentes que apenas aqueles 
sorteados nos termos da Portaria n° 20, de 10 de fevereiro de 2021, estavam aptos 
a indicar os nomes dos homenageados no ano de 2021. Após, foi salientado sobre a 
necessidade da manutenção do sigilo de todas as discussões e decisões tomadas 
na reunião, inclusive, sobre a penalidade decorrente da violação destas regras. 
Contando somente com a presença dos vereadores na sala, o Presidente conduziu 
as discussões. Foram então escolhidos, nos termos da Lei Ordinária "R" 65/2017, o 
nome do Senhor Sauli Rosa, para receber o Título de Cidadão Honorário, e do 
Senhor Frei Amarildo Cupertino Pereira, para receber a medalha Willy Barth. 
Realizados os sorteios, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta 
minutos (16h3Omin). Nada mais havendo a tratar, eu, vereador Marcelo Marques, 
primeiro-secretário, redigi a presente Ata, que segue assinada por mim e pelos 
vereadores presentes. 
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PEDRO.VARELA 

R4riSk-OIM'ÃIAS 

VALDIR ROSSETTO 

--e7.  
VALDOMIRO BOZÓ 

(Referente a Ata da reunião secreta de indicação dos homenageados para a concessão de Medalha 
Willy Barth e de Titulo de Cidadão Honorário do Município de Toledo) 
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Toledo, 30 de abril de 2021. 

Assunto: Medalha VVilly Barth 

Senhores(as) Vereadores(as), 

Frei Amarildo Cupertino Pereira, nascido em 21 de novembro em Assis 
Chateaubriand — Paraná; 

Ingressou na vida religiosa ainda menino, no ano de 1992 no Seminário Nossa 
Senhora de Fátima em Toledo, motivado pelas Missões dos Freis Capuchinhos; 

De uma família muito pobre, Amarildo tinha uma preocupação de como seria padre, 
se era necessário pagar pelos estudos, pensamento este, que causou um 
afastamento e uma revolta, fazendo com que deixasse até de ir à igreja; 

Iniciou sua vida profissional aos 09 anos de idade trabalhando na roça. Aos 11 anos 
foi trabalhar em um mercado, e aos 12 em um escritório de contabilidade; 

Período em que, longe da igreja, começou a viver outras experiências e ter 
companhias que prejudicaram a sua adolescência; 

Depois de um período sofrendo com escolhas erradas, inclusive ameças de morte, 
por volta dos 14 ou 15 anos precisou repensar toda a sua vida, e acabou 
encontrando um frei franciscano de Toledo que o levou novamente a se identificar e 
querer ser como aquele frei; 

Com 16 anos ingressou em uma longa e complicada vida no seminário; 

Com um temperamento forte e colérico, Amarildo foi mandado embora do seminário 
por 03 vezes, sempre retornando, por já saber que sua vida e salvação não seria 
possível sem a vida religiosa; 

Fez seus estudos em Toledo, Londrina e Ponta Grossa; 

Depois de Ordenado morou em Santa Maria das Barreiras no estado do Pará. 
Depois morou em um distrito chamado Casa de Tábua, enfrentando todas as 
adversidades de locomoção e risco de vida pelas causas defendidas, principalmente 
pelas disputas de terras; 
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Após, foi transferido para Santana do Araguaia e ficou responsável pela missão por 
08 anos como Pároco e Superior/Guardião naquela região; 

Ainda no Pará o seu superior o transferiu para Toledo, no Seminário Nossa Senhora 
de Fátima como Reitor; 

Já em Toledo, como realizava um trabalho muito forte e positivo em duas Rádios no 
Pará, se sentiu desorientado e sem espaço nas Rádios locais para realizar um bom 
trabalho, decidiu então, dar início à divulgação de suas pregações nas redes sociais; 

Paralelamente a este trabalho nas redes sociais, Frei Amarildo realizava Missas de 
Cura e Libertação sempre na última quarta-feira de cada mês, missas essas que 
chegaram a ter aproximadamente 3 mil fies participando. Mas este projeto 
infelizmente foi interrompido com a Pandemia; 

A primeira gravação voltada às famílias, no ano de 2019, alcançou 28 mil 
visualizações, e assim, o Frei decidiu realizar mais vezes este trabalho; 

O impacto inicial não foi suficiente para manter o grande alcance nas publicações 
que se seguiram, porém o Frei não se deu por vencido, e iniciou um novo processo: 
não mais pregações gravadas, mas sim ao vivo, no formato "Live"; 

O novo formato impulsionou o engajamento e o frei passou então a fazer Lives 
diárias de manhã, por meio de sua página no Facebook e Instagram; 

O alcance do programa matutino "Oração da Manhã" atingia uma média de 1500 
expectadores simultaneamente; 

Percebendo que ainda havia espaço para expandir o alcance de suas orações, 
muito em vista do isolamento das pessoas preocupadas com a Pandemia de Covid-
19, o Frei passou a realizar lives diárias, com a condução de um terço e orações, 
também à noite; 

Neste novo programa e horário, o alcance foi surpreendente, fazendo com que lives 
atingissem 170 mil visualizações, com alcance de até 700 mil pessoas. O que foi 
recebido pelo Frei com grande surpresa, pois não havia custo envolvido, a estrutura 
era mínima e o formato bastante simples; 

Como fazia muita falta o vínculo com as pessoas, e por não ter este tempo, a ideia 
de fazer as Lives, era para estar no meio do povo e realizar o papel de 
evangelização; 

Frei Amarildo percebeu que havia criado uma espécie de Rede de Comunidade On-
line, pois gerou-se um vínculo com o expectador, que passou a acompanhá-lo 
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diariamente, e também realizar o papel de fio condutor, pois curtem, comentam e 
compartilham as Lives com as pessoas que fazem parte de suas vidas; 

Um fator muito importante e que deve ser levado em consideração é a visibilidade 
que a cidade de Toledo tem em vista do trabalho realizado pelo Frei. Não fosse a 
interrupção das Missas mensais (Cura e Libertação), com certeza hoje, elas 
estariam com um número muito maior de participantes, e que em porcentagem 
bastante grande, não eram moradores desta cidade. Também não podemos ignorar 
que Turismo Religioso é uma vertente pouco explorada em Toledo e raras são as 
oportunidades geradas sem qualquer ação do Poder Público. As lives diárias do Frei 
são acompanhadas por toledanos, mas também por inúmeras pessoas do restante 
do estado do Paraná e do Brasil. Sendo assim, não podemos ocultar ou ignorar a 
importância do Frei Amarildo Cupertino Pereira no recente a atual desenvolvimento 
deste segmento em nossa cidade; 

No intuito de levar esperança, alegria e dar um sentido à vida, num momento de 
desafios intensos de sua trajetória, e neste tempo tão sombrio que vivenciamos 
atualmente, o trabalho que o Frei Amarildo tem desenvolvido em nossa cidade e 
região é um grande sinal de que o ser humano é a mais brilhante obra criada por 
Deus, pois mesmo na adversidade e na obscuridade, o Frei, cheio da Unção e do 
Espirito Santo, encontrou formas de evangelizar uma enorme quantidade de 
pessoas e demonstrar que somente Deus é capaz de trazer luz, dar suporte e 
sentido à vida de todos nós seres humanos. 

Atenciosamente, 
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