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MOÇÃO 07 

 

Proponente(s): Gilberto Calil e Sabrina Grassiolli 

Seção Sindical: ADUNIOESTE 

Destinatário(a)(s): Prefeitura Municipal de Toledo 

Endereço(s) do(a)(s) destinatário(a)(s): Rua Raimundo Leonardi 1568 – Centro – 

Toledo – PR – 85960-000 

Cidade: Toledo 

UF: PR 

CEP: 85.960-000 

E-mail: gabinete@toledo.pr.gov.br 

 

Fato motivador da Moção: Cerceamento à liberdade de manifestação 

 

MOÇÃO DE REPÚDIO 

O(A)s delegado(a)s presentes ao 11º CONAD Extraordinário do ANDES-

SINDICATO NACIONAL, realizado On-line, nos dias 27 de março e 3 de abril de 

2021, manifestam seu veemente repúdio à ação da Prefeitura Municipal de Toledo, 

cerceando o direito de manifestação em ação realizada no último dia 26 de março de 

2021, com o objetivo de externar solidariedade às vítimas da Covid-19, promovida pelo 

Comitê de Resistência e Solidariedade de Toledo, com o apoio de diversas organizações 

e entidades, dentre as quais a ADUNIOESTE, seção sindical do ANDES-SN. 

O ato realizado no lago municipal de Toledo pelo Comitê teve como objetivos: 

a) expressar pesar e solidariedade para com os familiares das vítimas acometidas pela 

pandemia da Covid-19; a) demonstrar gratidão aos profissionais de saúde que têm 

demonstrado imensa sensibilidade e profissionalismo no combate à pandemia; c) atentar 

para a urgência da distribuição de auxílio emergencial no valor de no mínimo R$ 

600,00, enquanto durar a pandemia, para a parcela mais vulnerável da população que 

vive em condições precárias de acesso aos bens básicos necessários para a 

sobrevivência; d) afirmar a obrigação dos poderes públicos, em suas diferentes 

instâncias, de tomarem providência urgente de combate à pandemia e de minimizarem 

os profundos danos por ela provocados – vacinação imediata e em massa da população, 

testagem também massiva e realização de lockdown nacional são as obrigações às quais 

nos referimos. 

Embora nem as cerca de 300 cruzes nem as faixas se encontrassem em local que 

impedisse locomoção, visibilidade ou trouxesse quaisquer transtornos à ordem pública, 
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funcionários da prefeitura, a saber, o secretário municipal da segurança e trânsito, 

senhor Arthur Almeida, o assessor de gabinete do prefeito, senhor Márcio Borges Pena, 

vulgo Peninha, acompanhados de agentes da guarda municipal e autorizados pelo 

prefeito interino, senhor Ademar Dorfschmidt, estiveram no local e obrigaram a retirada 

das cruzes. 

A retirada autoritária das cruzes e faixas por parte da Prefeitura Municipal de 

Toledo ensejou ato ainda mais inaceitável, qual seja: a ação covarde de um cidadão que 

de forma execrável chutou algumas cruzes e rasgou nossa faixa pela “vacina já para 

todos”, em atitude que foi filmada e amplamente divulgada. Esta ação violenta não foi 

objeto de nenhuma reação da Guarda Municipal, que de forma conivente manteve-se 

omissa. 

Dada a situação acima relatada repudiamos veementemente a atitude arbitrária 

dos representantes do poder executivo municipal que cercearam o direito democrático à 

liberdade de manifestação. Também repudiamos a conivência e omissão destes 

representantes, que nada fizeram diante do ataque a um ato pacífico. Por fim, 

repudiamos toda e qualquer manifestação de ódio, intolerância ou censura. 

 

 

                


