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PROJETO DE RESOLUgAO N° 7, DE 2021

Outorga Medalha Willy Barth a Valdir Antonio 
Eckstein.

A CAMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, expressao legltima da 
Democracia representativa, aprovou e o seu Presidente promulga a seguinte 
Resolugao:

Art. 1° - Esta Resolugao outorga honraria a personalidade do Municipio
de Toledo.

Art. 2° - Fica outorgada a Medalha Willy Barth a Valdir Antonio Eckstein 
em reconhecimento pelos servigos prestados a coletividade e por sua contribuigao 
para o desenvolvimento do Municipio de Toledo.

Art. 3° - As despesas decorrentes da concessao da distingao correrao a 
conta das dotagoes orgamentarias especificas da Camara Municipal.

Art. 4° - Esta Resolugao entra em vigor na data da sua publicagao.

SALA DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, Estado 
do Parana, 25 de junho de 2021.

IDES Bl'SOGNIN 
Presidente da Camara Municipal

PEDRO VARELA 
Primeiro-vice-presidente

GENjVAmO PAES 
Segunoo/vige-presidente

VALDOMIRO BOZO 
Segundo-secretario

Centro Civico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 
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www.toledo.pr.leg.br
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JUSTIFICATIVA

SENHOR PRESIDENTE, 
SENHORAS VEREADORAS 
SENHORES VEREADORES

For meio do Oficio n° 470/2021-GAB, de 10 de junho de 2021, o Chefe 
do Poder Executive, Luis Adalbert© Beto Lunitti Pagnussatt, indica o senhor VALDIR 
ANTONIO ECKSTEIN como personalidade toledana para a outorga da Medalha “Willy 
Barth”, em reconhecimento pelos servipos prestados a coletividade e por sua 
contribuipao para o desenvolvimento do Municipio de Toledo.

Dessa forma, em conformidade com o disposto na Lei “R” n° 65, de 1° 
de agosto de 2017, apresentamos o presente Projeto de Resolupao, o qual, apos 
apreciapao por Vossas Excelencias, espera-se sua aprovapao.

SALA DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, Estado 

do Parana, 25 de junho de 2021. /

LEOCLI 'SOGNIN 
fe da Carrfara MunicipalPresi

PEDRO VARELA 
Primeiro-vice-presidente

PAES
SegunqoA/ide-presidente

MARCELO MARQliES 
Primeiro-secretario'

VALDOMIRO BOZO 
Segundo-secretario

EXCELENTISSIMO SENHOR 
VEREADOR LEOCLIDES BISOGNIN
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 
NESTA CIDADE

Centro Civico Presidente Tancredo Neves
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 
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Oficio n° 470/2021-GAB Toledo, 10 de junho de 2021.

A Sua Excelencia o Senhor 
VEREADOR LEOCLIDES BISOGNIN
Presidente da Camara Municipal de Toledo - PR 
Nesta Cidade

Indica personalidade toledana para a outorga da Medalha ‘Willy Barth’.Assunto:

Senhor Presidente,

Em conformidade com o que dispoe o § 1° do artigo 4° da Lei “R” n° 
65, de 1° de agosto de 2017, indicamos, para a outorga da Medalha ‘Willy Barth’ por 
parte desse Legislative, na forma prevista no artigo 12 da referida Lei, o Sr. 
VALDIR ANTONIO ECKSTEIN, em reconhecimento pelos serv^os prestados a 
coletividade e por sua contribui9ao para o desenvolvimento do Municipio de Toledo.

O respectivo indicado foi o responsavel pela implanta9ao do projeto 
“Lacre Amigo" no Municipio de Toledo que, desde o seu lan9amento, ja recolheu 
mais de 120 toneladas de lacres de aluminio e tampinhas plasticas, resultando na 
aquisi9ao de mais de 200 cadeiras de rodas, destinadas as pessoas mais necessitadas.

Outrossim, encaminhamos apenso a este expediente, o breve historico 
do indicado em tela, contemplando informa9oes pessoais, principals fun9oes 
desempenhadas no ambito profissional, bem como atua9oes de destaque em 
organiza9oes sociais.

1.

2.

3.

Respeitosamente,

LUIS ADA TO LUNITTI PAGNUSSATT
rofefto do Municipio de Toledo

PACO MUNICIPAL “ALCIDES DONIN”
Rua Raimundo Leonard!, 1586 - Cep 85900-110 - Toledo/ PR - (45) 3055-8800 
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Valdir Antonio Eckstein nasceu em Toledo no dia 23 de outubro de 1962, 
sendo o quarto dos cinco filhos do casal Maria Use e Luiz Eckstein (in 
memorian), que entao residia em Vila Margarida, no Municipio de Marechal 
Candido Rondon.

A partir dos 7 anos come^u a trabalhar para ajudar a familia, vendendo 
paes, cuca e bolachas e tambem arrumando “palito” na cancha de bolao.

Em 1972, a familia Eckstein se transfere para Toledo, onde o pequeno 
Valdir, entao com 12 anos, segue demonstrando jeito para o comercio e a 
responsabilidade de ajudar a familia. Vendendo jornal, frutas e picole, vai 
angariando a simpatia e a confianqa das pessoas. Logo em seguida consegue o 
seu primeiro emprego formal, com a familia Matielo, na Livrapel. Na mesma 
epoca. ingressa no movimento de escoteiros, ja dando mostras de seu interesse 
pelo voluntariado e pelas causas comunitarias.

Na juventude, ao mesmo tempo em que se firmava na Livrapel, tambem se 
tomou praticamente de Atletismo, inclusive com participaqao na tradicional 
prova de Sao Silvestre, em 1980.

Em 1982 fez um teste, foi aprovado e convidado a trabalhar na 
Bamerindus Companhia de Seguros, atuando por varies anos em Toledo e 
tambem municipios da beira lago. A essas alturas, deixa inconcluso o curso de 
Ciencias Contabeis na Facitol para se tomar corretor profissional. Em 1989 e 
contratado pela Cotrigua9u Corretora de Seguros, com a responsabilidade de 
atender os cooperados da Coopagro, onde permanece ate 1993, quando abre a sua 
propria Corretora.

Paralelamente, enquanto se consolida como corretor de seguros, Valdir 
Eckstein se dedica tambem ao esporte, uma de suas grandes paixoes, atuando 
como dirigentes do Toledo Esporte Clube, do Toledo Futebol Clube e tambem do 
Yara Country Clube. Ja na decada de 90, as equipes patrocinadas pela Valdir 
Corretora de Seguros conseguem rivalizar em importancia com as fortes equipes 
dos clubes sociais nas disputas dos Jogos Abertos do Municipio.

Solicito, participativo e entusiasmado com o envolvimento comunitario, 
em 2010 ingressa no Rotary Club de Toledo Integraqao, participando de 
sucessivas diretorias ate se tornar presidente, no bienio 2015/2016.

Cercado de companheiros comprometidos e dispostos a inovar, a criar 
uma marca de trabalho, Valdir Eckstein vai conhecer uma proposta desenvolvida 
em Porto Alegre e lanqa em Toledo o projeto *‘Lacre Amigo”, envolvendo todos 
os clubes de Rotary locals. So no primeiro ano, gra9as a essa ideia colocada em 
pratica, foram distribuidas mais de 10 cadeiras de rodas em Toledo, alem de 
cadeiras de banho, andadores e muletas.

Muito pelo sucesso do projeto, Eckstein e eleito para o bienio 2017/2018 
Governador Assistente do Distrito do Rotary que engloba 57 municipios das 
regioes Oeste e Sudoeste do Parana, periodo em que o projeto local se torna um
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programa de toda a comunidade rotaria, sendo replicado em um grande numero 
de municipios.

Tudo isso fruto de muito trabalho. Ao longo desses anos, divulgando o 
“Lacre e Tampinha Amiga da Familia Rotaria”, Valdir Eckstein visitou todas as 
escolas e universidades de Toledo e avalia ter realizado mais de 400 palestras em 
todas as regioes do Parana, divulgando a iniciativa e o exemplo de Toledo e 
estimulando mais e mais pessoas a assumirem a ideia, que tern ganhos 
ambientais, economicos, de conscientizaqao social e solidariedade com os mais 
necessitados.

Coordenado hoje pela Associagao de Senhoras de Rotarianos, o programa 
ja recolheu, desde o seu langamento, mais de 120 toneladas de lacres de aluminio 
e tampinhas plasticas, que resultaram na aquisigao de mais de 200 cadeiras de 
rodas, apoiando pessoas necessitadas.

Hoje, com centenas de postos de coleta, o programa movimenta algo em 
tomo de 2,5 toneladas mensais de lacres e tampinhas.

Foi assim que, um projeto toledano, liderado por um lider comunitario 
empenhado, com apoio do poder publico, da imprensa e da comunidade, tomou- 
se uma referencia da familia rotaria tambem em outras regioes.

Valdir Antonio Eckstein e casado ha 32 anos com Isoldi Ladis Kasper. O 
casal tern os filhos Euan Vinicius e Luana, que Ihes deu a neta Antonella.
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CAMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Parana

DESPACHO DA PRESIDENCIA N° 298.2021

Considerando oflcio n° 470/2021 - GAB, Gabinete excelentissimo prefeito Municpal 
de Toledo P/R, Sr. Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt, datado de 140 de junho de 2021, 
sob protocolo n° 1271/2021, datado de 15 de junho de 2021, as 9h e 31 min. que faz 
referencia a Honrarias e Homenagens, e conforme disposto no artigo 5° da Lei R . ^
de agosto de 2017, que dispoe sobre a concessao de honrarias e homenagens no Mumcipio
de Toledo;

Considerando que em conformidade com o que dispoe o § ° do artigo 4° da Lei R 
n° 65 de 1° de agosto de 2017, indicamos, para a outorga da Medalha Willy Barth por parte 
desse Legislativo, na forma prevista no artigo 12 da referida Lei, o Sr. VALDIR ANTONIO 
ECKSTEIN, em reconhecimento pelos servigos prestados a coletividade e por sua 
contribuigao para o desenvolvimento do Municipio de Toledo;

Considerando que respective indicado foi o responsavel pela implantagao do 
projeto "Lacre Amigo" no Municipio de Toledo que, desde o seu langamento, ja recolheu 
mais de 120 toneladas de lacres de aluminio e tampinhas plasticas, resultando na aquisigao 
de mais de 200 cadeiras de rodas, destinadas as pessoas mais necessitadas.

Considerando o apenso a este expediente, o breve historico do indicado em tela, 
contemplando informagoes pessoais, principals fungoes desempenhadas no ambito 
profissional, bem como atuagoes de destaque em organizagoes sociais,

Encaminho ao Departamento Legislativo, para que seja tomada as providencias
necessarias.

Toledo, 17 de junho de 2021

Presidente da Camara/Municipal de Toledo

Centro Clvico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi. 1049 - Centro - CEP 
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