HISTÓRIA DO MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE

Formosa do Oeste, fundada pela colonizadora SINOP- Sociedade
Imobiliária Noroeste do Paraná Ltda. Através de escritura oriunda do 6°tabelião
Simas Pompeu de Toledo, da Capital do Estado de São Paulo, as folhas 46 do
livro 8, registrada em 26 de março de 1960 no registro de imóveis da cidade de
cascavel desde estado. Tudo em conformidade com o decreto- Lei n° 58,
regulamentado assim, o loteamento de Formosa do Oeste, até então
denominado “Gleba Rio Verde”.
Executando os levantamentos de campo, tanto na área a ser
transformada em área urbana como área total foi ali feitos e executados em
planos de trabalhos, como a loteação e a confecção de uma pista de pouso para
aviões, também foram abertas as avenidas e ruas principais, construção do
hotel de formosa e, num curto prazo com elevado número de trabalhadores e
maquinas foram abertos nas densas matas, estradas circundando uma área de
65 alqueires paulistas reservada para cidade de formosa do oeste.
Em 03 de março de 1960, data em que se comemora a fundação da
cidade, foi celebrada pelo Padre Sebaldo Brukel, a primeira missa em formosa
do oeste, sendo os primeiros colonizadores os mineiros, paulistas e nordestinos.
Formosa do Oeste foi elevada a categoria de município em 10 de junho
de 1961 conforme a lei n°4.382, sendo desmembrada do município de Cascavel
e instalada oficialmente à 08 de dezembro de 1961 data em que foi empossado
o primeiro Prefeito Sr. Ataliba Leonel Chateaubriand , e seus Vereadores. Desta
feita, como município até 15 de junho de 1968, quando foi elevada a categoria
de Comarca pela lei n°5.809, em 24 de junho de 1970.
Formosa do Oeste nasceu de um molde, da maquete que a colonizadora
- SINOP, Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná – elegeu ao fixar os
critérios de nucleação territorial no vale do Piquiri. Enio Pepino, autor dessa
obra, volta e meia se emocionava com Formosa. A notícia de que a principal
praça teria o seu nome não o atinge tão profundamente como a constatação
diária de que a cidade correspondeu e foi além do que se esperava. Olhando a
maquete, no escritório da empresa em Maringá, Enio Pepino resume a sua
impressão: aqui a realidade vai muito além do que se sonhou. Depois, como se

estivesse recompondo tudo o que se fez desde o desbravamento, o
levantamento, o levantamento topográfico, o loteamento à base de pequenas
áreas em media de seis alqueires. Estas são as melhores terras do Brasil e a
riqueza do seu solo foi comparada a da Ucrânia. Narra à luta e faz uma pausa
para defender a pequena propriedade. O minifúndio útil, como é caso das terras
do Piquiri, constitui a forma econômica e social mais adequada de propriedade.
O Nome de Formosa do Oeste originou-se de uma visita feita pela Sra.
Nilza de Oliveira Pipino, a então conhecida “Gleba Rio Verde”, que achou suas
densas matas e a terra fértil uma Formosura. A partir daquela data surgiu o
nome de Formosa do Oeste, por esta região pertencer ao Oeste do Paraná,
sendo então batizada oficialmente com o nome de Formosa do Oeste
Ali não há lugar para grandes tensões e com a evolução dos meios de
transportes, saúde e principalmente de escolarização o homem rural poderá
dominar melhor as técnicas de exploração da terra e de comercialização de
seus produtos, inclusive pelas formas superiores de associação.
Executados os levantamentos de campo, tanto na área a ser
transformada em área urbana como área total foi ali feitos e executados em
planos de trabalhos, como a loteação e a confecção de uma pista de pouso para
aviões, também foram abertas as avenidas e ruas principais, construção do
Hotel Formosa e, num curto prazo com elevado número de trabalhadores e
máquinas foram abertas nas densas matas, estradas circundando uma área de
65 alqueires paulistas reservada para a cidade de Formosa do Oeste.
Em 03 de março de 1960, data em que se comemora a fundação da
cidade, foi celebrada pelo Padre Sebaldo Brukel, a primeira missa em Formosa
do Oeste.
Formosa do Oeste, foi elevada a categoria de Município em 10 de junho de
1961 conforme a Lei Nº 4.382, sendo desmembrada do Município de Cascavel e
instalada oficialmente à 08 de dezembro de 1961, data em que foi empossado o
primeiro Prefeito Sr. Ataliba Leonel Chateaubriand, e seus vereadores. Desta
feita, como Município até 15 de junho de 1968, quando foi elevada a categoria
de Comarca pela Lei nº 5.809, em 24 de maio de 1970.
 Município possuía uma área de 594.113 Km² da qual, desmembrou-se pela
Lei nº 7.304 de 13 de maio de 1980, o Município de Jesuítas com uma área

de 228,5 km², ficando o Município mãe com 365.613 km², quantia essa, de
onde mais uma vez foi desmembrado pela Lei nº 9.310 de 04 de julho de
1990, 89 km² para a criação do Município de Iracema do Oeste. Assim
sendo, Formosa do Oeste, possui atualmente uma área territorial de apenas
276.613 km² ou 11.430,28 Alqueires Paulistas, situada no 3º Planalto do
Oeste do Paraná, região Sul do Brasil. Formosa do Oeste limita-se ao Norte
com Alto Piquiri e Mariluz e ao Sul com Jesuítas e Iracema do Oeste; ao
Leste com Goioerê, IV Centenário e Nova Aurora; ao Oeste com Jesuítas e
Assis Chateaubriand.

CLIMA
Formosa do Oeste apresenta algumas diferenças climáticas entre as partes
norte e sul, principalmente durante o inverno. A temperatura máxima apresenta
uma média variável entre 35ºC e a média compensada é de 21,2ºC.
RELEVO
A área do Município apresenta elevações, porém, não muito acentuadas. As
áreas planas sofrem freqüentemente interrupções ocasionadas pelos rios e
córregos que formam pequenos vales. A altitude máxima da Sede é de 464.666
metros sobre o nível do mar.
SOLO
Encontramos na área do Município, principalmente solo laterítico, conhecido
comumente como “Terra Rocha”. O solo laterítico de cor vermelha com
tonalidade rocha é rico em matéria orgânica e em todos os elementos nutritivos,
possui todas as propriedades químicas, físicas e biológicas com ótimo estado.
Quer dizer que o solo laterítico possui todas as propriedades químicas, físicas e
biológicas em ótimo estado. Quer dizer que o solo laterítico possui uma alta
fertilidade efetiva e potencial. Normalmente o solo laterítico e espesso
(profundo) até 100 cm ou mais, atingido pelo húmus. Este solo é muito
resistente à ação destrutiva da água.
VEGETAÇÃO
A vegetação do Município era floresta “Pluvial Subtropical” com árvores de
grande porte como: peroba, canela, cedro e outras de porte exuberante e igual
valor industrial.

Com a colonização, a floresta virgem foi devastada, para dar lugar à agricultura.
Atualmente com o incentivo dos órgãos competentes que orientam, fiscalizam,
distribuem mudas e sementes ao homem do campo, discutindo com os mesmos
a necessidade do reflorestamento, foi que começou despertar a consciência dos
mesmos e, daí milhares de mudas vem sendo plantadas e aos poucos voltam a
povoar a parte do solo desnudado.
HIDROGRAFIA
O Município apresenta uma bacia relativamente grande, sendo o seu rio
principal, o Rio Piquiri, afluente significativamente vultoso do Rio Paraná. O Rio
Piquiri deságua a 7 km acima do extinto Salto das Sete Quedas, com curso
sinuoso, muitas vezes passando por corredeiras, destacando entre outras as
dos Apertados que, mesmo sem ter recebido até este momento o trato que
realmente merece, contudo, pessoas desse e de outros Municípios para lá se
deslocam em seus finais de semanas e feriados, para curtirem e apreciarem
despreocupadamente a linda paisagem que o rio oferece aos seus visitantes, o
Piquiri é um rio calmo, suas águas separam o Município de Formosa do Oeste,
dos de IV Centenário, Goioerê, Mariluz e Alto Piquiri. O Município de Formosa
do Oeste ainda possui outros cursos menores de água por ribeirões e córregos
existentes para serventia do mesmo.
AGRICULTURA
O Município como já foi mencionado, possui sem nenhum exagero as melhores
terras, as mesmas vem sendo exploradas desde o início da história do
Município com variados tipos de plantações: menta (hortelã), café, soja, trigo,
algodão, girassol, feijão, milho, arroz e outros, todos continuam em menor
escala fazendo parte da economia do Município, com exceção do hortelã, que já
não faz mais parte da nossa agricultura. Como se vê a base de sustentação
econômica do Município foi e continua sendo a agricultura.
PECUÁRIA:
Buscando a diversificação da economia, aos poucos a pecuária vem se
desenvolvendo no Município, com destaque citamos aqui a prosperidade de:
bovinos, suínos e galináceos que hoje, são explorados no Município, onde
criadores experientes investem seus capitais confiantes no retorno breve, de um
lucro certo e seguro.

COMÉRCIO:
Formosa do Oeste conta com 468 registros comerciais entre os diversos
setores, todos com CNPJ, constando até a data de 27 de Setembro de 2011,
incluindo 2.638 imóveis e 485 terrenos vagos.
COMUNICAÇÃO:
Os meios de comunicação que possui nosso município são:
Agência da EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), com o código
de endereçamento postal, 85830.
Serviço telefônico – DDD (Discagem Direta à Distância) com o código nacional
0443, integrando-se aos serviços interurbanos da Telepar
Duas emissoras de rádio:
Rádio Pioneira A.M. – Transmitida na freqüência de 1550 kwz
Rádio Amiga F.M. – Transmitida na freqüência de 101.3 kwz
ÓRGÃOS DE APOIO:
EMATER: empresa de assistência técnica e extensão rural, representada
através da ACARPA – (Associação de Crédito e Assistência ao Agricultor. Conta
com um técnico Agrícola e uma auxiliar.
COPACOL: Cooperativa Agrícola Consolata ltda. Atende aos associados e
organizam os setores da produção agrícola, o trabalho realizado na área rural é
feito através de engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas.
SINDICATOS: proprietários rurais e trabalhadores rurais.
ÓRGÃOS PÚBLICOS:
PREFEITURA MUNICIPAL – administrada pelo Sr. Prefeito, VicePrefeito, Vereadores, Assessores e Auxiliares.
FÓRUM – presidido pelo poder Judiciário na pessoa do Dr. Juiz de
Direito, Dr. Promotor da Justiça, Escrivão do Crime e do Cível.
DELEGACIA DE POLÍCIA – regida por um Delegado e Policiais.

SÍMBOLOS DO MUNICÍPIAIS:
São símbolos do Município de Formosa do Oeste, de acordo com os
dispostos no § 3º do art. 1º da Constituição Federal.
-O Brasão Municipal
-A Bandeira Municipal
-O Hino Municipal
O Brasão Municipal
Art. 19- O Brasão de armas do Município
de formosa do Oeste, de autoria do heraldista e
vexilólogo, Dr. Lauro Ribeiro Escobar, para o
Comércio Mundial de Bandeiras LTDA, assim
se descreve: Escudo ibérico lisonjado de balu
e prata, com uma pala deste carregada de
uma cruz grega de goles, macanetada de doze
bolotas de ouro, casculhadas de sinople. O
Escudo é encimado de coroa mural de prata, de oito torres,
suas portas abertas de goles e tem como suporte, a dextra, um ramo de
cafeeiro e à sinestra, um ramo de algodoeiro, carregado ao pé de ramos de
soja, tudo folhado e produzido, ao natural, listeral de blau. Com o topônimo
“Formosa do Oeste” entre os algarismos “8-12” a dextra e “1961” à sinestra, em
caracteres de prata.
§ ÚNICO= o Brasão de armas de que trata este artigo, tem a seguinte
interpretação.
a)- O Escudo ibérico era usado em Portugal à época do descobrimento
do Brasil e sua adoção evoca os primeiros colonizadores e desbravadores da
nossa Pátria;
b)- O campo lisonjado, se reveste de significado heráldico de lisonja, isto
é elogio de feitos e ações memoráveis e representa, pela conformação, o
loteamento da região pela Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná LTDA (
SINOP), origem do Município, ponto de partida para o progresso irrefreável da
região.
c)- A cor Blau (azul) é emblema heráldico da formosura e da doçura e
ainda de justiça, nobreza, dignidade, glória, virtude, firmeza incorruptível, zelo e

lealdade; o metal prata, também é emblema de formosura e ainda felicidade,
temperança, verdade, franqueza, integridade e amizade. Ambos os esmaltes,
aludindo à formosura, lembram o topônimo “FORMOSA” DAO AO Município, ao
qual

se

acrescentou

caracteristicamente

parlante.

“DO

OESTE”,

Referem-se

posteriormente,
também

aos

assumido

tributos

de

administradores e munícipes ao relacionamento leal que os leva a construir,
com rapidez o progresso do Município.
d)- A pala é a peça honrosa de primeira ordem e a cruz grega ( com os
braços de igual comprimento) é de goles (vermelho) maçanetas de doze bolotas
(frutos do carvalho) é peça do Brasão de Armas da Família Bulhão, lembrando a
figura de Fernando Martins Bulhão, daquela sobre estirpe, que abandonou as
glórias do mundo para se dedicar ao serviço de Deus, tornando-se conhecido
como Santo Antonio de Lisboa, Santo Padroeiro do Município.
e)- A coroa mural é o símbolo da emancipação política, é de prata, com
oito torres, das quais unicamente cinco estão aparentes constitui às cidades. As
portas proclamam o caráter hospitaleiro do povo de Formosa do Oeste e a cor
goles (vermelho) na oposição em que se encontra na coroa mural e por ser no
Brasil a indicativa do Direito e da Justiça, está a indicar que Formosa do Oeste é
cabeça de Comarca, como a dizer: “dentro destas portas, encontrareis a
justiça”.
f)- Os ramos de cafeeiro, algodoeiro e soja, atestam a fertilidade das
terras generosas de Formosa do Oeste, de que são importantes produtos e
apontam as lidas do campo como fator preponderante da economia municipal.
g)- No listel, o topônimo “FORMOSA DO OESTE” identifica o Município e
os algarismos “8-12” e “1961”, o dia, mês e ano da instalação do Município.
Art.20º- O Brasão Municipal será reproduzido em clichês, para trimbar a
documentação oficial do Município de FORMOSA DO OESTE, com a
representação icnográfica das cores, em conformidade com a Convenção
Heráldica Internacional, quando a impressão é feita a uma só cor e a obediência
das cores heráldicas, quando a impressão é feita em policromia.
Art.21º- Objetivando a divulgação Municipalista o Brasão Municipal
poderá ser reproduzido em decalmonias, Brasões de fachadas, flâmulas,
clichês, distintivos, medalhas e outros materiais, bem como oposto de arte,
desde que, em qualquer reprodução, sejam observados os módulos e cores
heráldicas.

Art.22- A critério dos Poderes Municipais, poderá ser instituída da à
ordem Municipal do Brasão, para comenda aqueles que de algum modo esem
injunções políticas, tenham merecido justificado a honraria outorgada.
§ÚNICO- Será a Comenda Constituída por medalha de Brasão,
esmaltada em cores ou fundida em metal-ouro ou prata- fixada lapela com as
cores municipais acompanhadas de Diploma de Ordem de “Comendador da
Ordem Municipal do Brasão”.
A Bandeira Municipal
Art. 6° A bandeira de Formosa do Oeste, de
autoria do Heraldista e Vexilólogo. Dr.Lauro Ribeiro
Escobar, para o Comercio Mundial de Bandeiras
LTDA, assim se descreve: retangular, de azul, com
uma cruz firmada de branco, tendo brocante sobre
o encontro de seus ramos uma lisonja também de
branco, carregada do brasão de armas a que se
refere o artigo 19°.
§ ÚNICO- Os ramos da cruz têm 3M (três módulos) de largura,
encontrando-se a linha mediana do braço vertical, a uma distância de 7M (sete
módulos) da tralha, a lisonja, tem 12M (doze módulos) de largura e o Brasão de
Armas tem 7M (sete módulos) de altura.
Art.7°- De conformidade com as regras heráldicas a Bandeira Municipal
terá as dimensões oficiais adotadas para a Bandeira Nacional levando-se em
consideração 14 (quatorze) módulos de Altura da tralha por 20 (vinte) módulos
de comprimento do retângulo.
§ÚNICO- A Bandeira Municipal poderá ser reproduzida em bandeirolas
de papel nas comemorações de efemérides, observando-se sempre, os
módulos e cores heráldicas.
Art.8°- No Gabinete do Prefeito será mantido um livro para registro de
todas as Bandeiras Municipais mandadas confeccionar, quer sejam por conta do
Município, quer sejam por conta de terceiros com autorização especial,
determinando-se as datas, estabelecimentos para as quais foram destinadas,
bem como todo e qualquer ato relacionando as mesmas.
§ÚNICO- Preferencialmente a inauguração de uma Bandeira devera ser
efetuada em solenidade cívica, podendo ser designado um padrinho com
benção especial, seguindo-se o Hasteamento com execução de marcha batida,

ou Hino Nacional ou Municipal, para em seguida proceder-se o juramento feito
pelos padrinhos (podendo ser acompanhado por todos os presentes) que,
prestando a continência de juramento (braço direito estendido e mão espalmada
para baixo), versando nas seguintes palavras: “Juro Honrar, amar e defender os
Símbolos Municipais de Formosa do Oeste, e lutar pelo engrandecimento desta
cidade, com lealdade e perseverança”; o acontecimento será consignado em
ata, conforme determinado neste artigo.
Art.9°- As Bandeiras velhas ou rôtas serão incineradas de conformidade
com o disposto no artigo 33 do Decreto Lei n° 4545 de 31 de julho de 1942,
registrando-se o fato em livro especial.
§ÚNICO- Não será incinerada, mas recolhida ao Museu Histórico
Municipal, o exemplar da Bandeira Municipal ao qual esteja ligado fato de
relevante significação histórica do Município como no caso da primeira Bandeira
inaugurada após a sua instituição.
Art.10°- A Bandeira Municipal deve ser hasteada de sol a sol, sendo
permitido o seu uso à noite, uma vez que se encontre convenientemente
iluminada, normalmente far-se-a o hasteamento às 08h00min horas e o
arriamento às 16h00min horas.
§1°- Quando a Bandeira Municipal é hasteada em conjunto com a
Bandeira Nacional, estará disposta à esquerda desta sendo que a Bandeira
Estadual for também hasteada, ficará a Nacional no centro, ladeada pela
(Nacional) Municipal à esquerda e a Estadual à direita, colocando-se a Nacional
em plano superior às demais.
§2°- Quando a Bandeira Municipal é destinada e sem mastro, em rua ou
praça, entre edifícios ou em portas, será colocada ao comprido, de modo que o
lado maior do retângulo esteja em sentido horizontal e a coroa mural voltada
para cima.
§3°- Quando aparecer em sala ou salão, por motivo de reuniões,
conferenciadas ou solenidades, ficará a Bandeira distendida ao longo da
parede, por traz da cadeira da presidência, ou do local da tribuna, sempre acima
da cabeça do respectivo ocupante, observando-se o disposto no parágrafo
primeiro deste artigo, quando colocada em conjunto com as Bandeiras Nacional
e Estadual.
Art.11°- A Bandeira Municipal deve ser hasteada obrigatoriamente nas
repartições e próprios municipais, nos estabelecimentos de ensino públicos e
particulares de assistência, letras, artes, ciência e desportos.

a)- Nos dias de festa ou luto Municipal, Estadual ou Nacional;
b)- Diariamente na fachada dos edifícios sede dos Poderes Legislativo e
Executivo Municipal isoladamente em dias de expediente comum e de conjunto
com as Bandeiras Estadual e Nacional.
c)- Na fachada do edifício sede do Poder Executivo será a Bandeira em
Municipal Hasteada isoladamente em dias de expediente comum sempre que
estiver presente o chefe do Executivo, sendo recolhida na ausência deste.
d)- Na fachada do edifício se do Poder Legislativo em dias de sessão.
Art.12°- Em funeral, para o hasteamento, será a Bandeira Municipal
levada ao tope do mastro, antes de ser baixada a meia distância ou meio
mastro, e subira novamente ao tope, antes do arriamento sempre que
conduzida em marcha, o luto será indicado por um laço de crepe atado junto a
lança.
§ÚNICO- Somente por determinação do Prefeito Municipal será a
Bandeira Municipal hasteada em funeral, não o podendo toda via em dias
feriados.
Art.13°- Quando distendida sobre esquife mortuário de cidadão que tenha
direito a esta homenagem, ficara o trabalhado lado direito de cabeça do morto e
a coroa mural do Brasão à direita, devendo ser retirada por ocasião do
sepultamento.
O HINO MUNICIPAL
Art. 18°- Fica o Poder Executivo autorizado a contratar serviços de um
compositor ou instituir concurso entre compositores para a escolha do Hino
Municipal.
§ ÚNICO- A regulamentação do Hino Municipal obedecerá em princípio a
presente Lei e o prescrito no Decreto-Lei n° 4545 de 31 de julho de 1942, com
relação ao Hino Municipal.
Hino de Formosa
Formosa do Oeste, Formosa do Oeste,
de quanta grandeza que já se reveste.
Representa uma luta persistente
Desse povo que exerce seu papel

E serás sempre mais continuamente
Aos princípios de honra bem fiel.
Formosa do Oeste, Formosa do Oeste,
de quanta grandeza que já se reveste.
No decorrer pacífico dos anos
Aumentará a sua produção
E o milagre de esforços sobre humanos
Do teu filho que te quer de coração
Formosa do Oeste. Formosa do Oeste,
de quanta grandeza que já se reveste.
O progresso percorre suas artérias
O seu povo mourija com valor
Sua luta diária não tem férias
Que isto aqui é forja de labor.
Formosa do Oeste, Formosa do Oeste,
de quanta grandeza que já se reveste.
Sua mocidade estuda pelas lentes
A lavoura é seu mágico ideal
Há de crescer por força de sua gente
Que sabe honrar o seu torrão natal.
Formosa do Oeste, Formosa do Oeste,
de quanta grandeza que já se reveste.
Se Formosa do Oeste é formosa
Quem em seu porvir melhor impedirá
Segue borda o caminho jubilosa
Colaborando com o Paraná.

ADMINISTRAÇÕES DO MUNICIPIO:
ATALIBA LEONEL CHATEAUBRIAND:
O primeiro prefeito de Formosa do
Oeste foi Ataliba Leonel Chateaubriand sua
administração foi de 08/12/1961 a 31/12/1965.
Os vereadores: José Pareja, Lázaro Antonio
Vieira, Haroldo da Cruz, Dario Moreira de
Castilho, Antonio Norberto de Carvalho, Lazaro
Roque, Valdomiro Alves Dias, Lúcido Pompeu e
José Batista Neves. E só não concluiu seu
mandato, pois dia 28 de outubro de 1965 foi
vitima de um grave acidente na Cida de
Cascavel perdendo sua vida instantaneamente
encerrando aí para sempre os ideais de vida.

ANTONIO FREGULIA;
O segundo prefeito o Senhor Antonio
Fregulia,

eleito

pelo

povo

e

empossado,

governou de 1964 a 1970. Os vereadores nesta
gestão

forma:

Luduvico

Schicowiski,

Walter

Moreira Braga, Amadeu Lucio de Melo, Sebastião

Tomazini, Petronilio Xavier da Silva, Gregorio Eugenio da Silva, Juventino
Gomes, Valmor Silvio Cataneo e Manoel Gomes de Mello.
Pela segunda vez o Senhor Antonio Fregulia foi eleito para comandar o
município e conta com seus vereadores: Aparecido Antonio Rigobelo, Jaime
Pereira Ayres, Antonio Gianini, Dalmo Rodrigues Cerqueira, Pedro Anezi,
Aparecido Antonio Rigobelo, Agustinho Heizen, Francisco Batista dos Santos,
Elias Pinheiro e João Martins.
O Presidente do Tribunal da Justiça criava a Comarca de Formosa do
Oeste, de acordo com a própria palavra do Presidente – “FICA CRIADA A
COMARCA DE FORMOSA DO OESTE. A Comarca foi instalada em 24 de maio
de 1970, O primeiro juiz de direito desta Comarca foi o Doutor Jamil Lourenço.

A primeira Igreja de Formosa do Oeste, tombada como patrimônio
Histórico do Município onde seus pioneiros depositaram sua fé e esperança. A
primeira Igreja

Restaurada em 2011

WALTER MOREIRA BRAGA;
O terceiro Prefeito de Formosa do Oeste o
Senhor Walter Moreira Braga, que governou de
1970 a 1973.
Os vereadores foram: Alicio Milani, Arley
Nunes

Serafim,

Francisco

Ariano

Guerreiro,

Orlando Campana, Lenin Orlando Affini, Aquilino
Chiamulera, Paulino Souza Cruz, Jayme Pereira
Ayres e João Ripol Lobregatt.

O governo municipal inaugurou “Casa Escolar D. Pedro I”, o novo
orgulho do setor da educação de Formosa do Oeste.
VICTOR JOÃO TISSIANI;
O quarto prefeito o Senhor Victor João
Tissiani, seu governo foi de 1973 a 1977.
Seus Vereadores foram: Alfredo Murara Garcia,
Waldir Marques de Oliveira, Paulino Souza Cruz, Lucio
Estralioto, Adhemar Volpi, Antonio Fregulia, José Maria
da Silva, Francisco Ariano Guerreiro e Benedito José
de Souza.
A atual administração do prefeito Victor João
Tissiani, providenciou a assinatura do convênio com o BNH para a construção
do Paço Municipal e a verba a ser pleiteada será configurada após o
levantamento que esta sendo realizado.

Nos próximos dias será definido o

convênio com a Secretaria do Planejamento, que destinará cerca de 400 mil
cruzeiros para a reforma do grande número de escolas da sede do município e
da zona rural.

O asfaltamento de 50 mil metros quadrados de ruas no

município.
ANTONIO FREGULIA;
O quinto Prefeito foi pela segunda vez o
Senhor Antonio Fregulia, com o Vice Claudio Cirico
seu governo foi de 1977 á 1983.
Seu legislativo era composto com: Elias
Pinheiro, Dalmo Rodrigues Cerqueira, Jayme Pereira
Ayres, João Martins, Aparecido Antonio Rigobello,
Agustinho Heizen, Pedro Anezi, Francisco Batista
dos Santos e Antonio Gianini.
Em seu segundo mandato concluiu a construção do novo prédio do
Ginásio Estadual Antonio Franco da Costa, onde abrigam mais de 1000 alunos
na sede municipal. Esse prédio é dotado de todos os requisitos necessários á
formação da mocidade Formosense. Foi entregue no distrito de Carajá o novo
prédio em alvenaria onde aumentou o espaço físico e o conforto dos estudantes.
Em 1978 criada também através do incentivo do Prefeito Antonio Fregulia
a Guarda Mirim de Formosa do Oeste. Em 1979 foi entregue ao Município uma
das Quadras de Esportes, localizada no Ginásio Estadual Antonio Franco
Ferreira Da Costa. Foi também inaugurada a Ponte sobre o Rio Piquiri com a
presença do governador Ney Braga que veio fazer uma visita em Formosa do
Oeste, logo após as solenidades de inauguração da ponte teve inicio com um
show de pára-quedismo, protagonizado pelos pára-quedista do Estado de São
Paulo.
Em sua administração também foi inaugurada um moderno prédio da
Agência de Renda do Estado.

construiu a ponte sobre o Rio Jesuítas no seu primeiro mandato, onde
facilitou a vida dos agricultores.
Ponte sobre o Rio Piquiri
Foi instalada também a Torre de
Transmissão da Telepar,
rural

a eletrificação

com vistas a proporcionar mais

conforto e fixar o home do Campo em
suas

terras. Evitando

assim o êxodo

rural. No ano de
1979 esse benefício já foi estendido a
grande parte do município, com a ligação
de 273 propriedades rurais.
NEY CAMARGO MACHADO
O sexto Prefeito de Formosa do Oeste
Ney Camargo Machado,

seu mandato foi de

1983 a 1988, seu Vice era Otavio Marrafon. Seus
vereadores eram: Nelson Inácio Cirino, Antonio
Evilasio

Mantovan,

Oliveira

Lima,

Francisco

Batista dos Santos, Milton Penido, Reynaldo
Lopes, Wallace Vinicíos Gasparello Braga e
Antonio Gianini.
A exemplo de todos os municípios paranaenses, Formosa do Oeste teve
empossado também o seu novo prefeito. Na abertura da solenidade foi
realizada uma missa em ação de graças na Igreja Matriz.
Em seu mandato foi construido a sede da Prefeitura de Formosa do
Oeste, em seu mandato também foi inaugurada a Casa da Cultura “Tancredo
Neves”, com a presença da senhora Risoleta Neves.

Casa da Cultura Presidente Tancredo Neves

PREFEITURA MUNICIPAL
A inauguração do Ginásio de Esportes 8 de Dezembro de Formosa do
Oeste, foi marcada por importantes competições de diversas modalidades.

Ginasio de Esportes de Formosa do Oeste
O vôlei masculino e feminino de Formosa do Oeste enfrentou grandes
equipes da região
Equipe atual do Vôlei Feminino de Formosa do Oeste

SHIGUEMI KIARA
O

sétimo

prefeito,

Shiguemi

Kiara.

seu

mandato foi de 1989 a 1992, o Vice Prefeito era o
Senhor

Zeferino

Pedra

Neto.

Seus

vereadores:

Raimundo Marques Cavalcante, Victor João Tissiani,
Ademar Antonio Rodrigues, Nivaldo Sirico, Pedro
Malagutti, Nilton Pickler, Dirceu Celestino Machado,
Lourival Bernardino e Manoel Batista dos Santos.



Construção de Escola no município
reforma de ônibus, e um abastecedouro
comunitário em Aymorés.

Creche para as crianças, novas casas populares, um
calçadão no centro de Formosa, construção do salão

comunitário, ampliação do posto de saúde, mini posto em Aymorés e
Bela Vista.

ANTONIO FREGULIA
Oitavo

Prefeito

de

Formosa

do

Oeste

Antonio Fregulia, seu mandato foi de 1993 a 1996
– Vice Prefeito Victor João Tissiani, a Câmara de
vereadores ficaram composta com: José Nilton
Cezario Mafra, Raimundo Marques Cavalcante,
Milton Penido, Ademar Antonio Rodrigues, José
Machado Santana, Manoel Batista Neto, Miguel
Ascêncio Navarro, Sergio Aparecido Micheloni e
Nilton Pickler.

Coperativa Agrícola Consolata – COPACOL

Algodoeira

O incentivo a diversificação de culturas como forma de aumentar a renda
das propriedades rurais foi à tônica da administração municipal para a
agricultura nestes quatro anos.
A formação de mão de obra também uma preocupação da administração.
A Escola do Trabalho, mantida
profissionalizantes

diversos.

marcenaria, datilografia, e

pelo

município

com

cursos

Foram ofertados para os jovens os cursos de:
outros. O diretor da Escola do Trabalho era o

Senhor Agostinho Parrales.
Pequenas indústrias a melhor alternativa para a geração de novos
empregos. a instalação de indústrias no Município. Várias indústrias foram
instaladas. HELROI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, que fabricava
camisas

esportivas,

FREE

WAY

–

INSDUSTRIA

E

COMÉRCIO DE

CONFECÇÕES LTDA, especializada em jeans, GAIOTTO & VESCO LTDA,

indústria de alumínio, INDÚSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS WEILLER
LTDA, que produz pallets para exportação.
Aquisição de 4

carros

0

quilometro,

uma

Kombi concedida pela

Provopar, um caminhão para a coleta de lixo totalmente reformado pela
prefeitura. Reforma da Escola Municipal Nilza de Oliveira Pipino.

Na área cultural, um dos mais importantes acontecimentos dos últimos
tempos foi à realização pela segunda vez do Concurso de Miss Formosa do
Oeste, uma promoção interrompida havia 30 anos. A escolhida, dentre várias
candidatas que se apresentaram no Ginásio de Esportes 8 de Dezembro foi a
simpática Luiza Caroline Rossato. Mis Formosa/96 recebeu a coroa e a faixa de
Heloisa Staut, vencedora do concurso realizado em 1965,em sua primeira
gestão.

Luiza Caroline Rossato, Mis Formosa/96 Heloisa Staut e o Prefeito
Antonio Fregulia

Na saúde aos atendimentos especializados, com uma equipe de
profissionais. O município atendeu mais de 70 mil receitas do período de 1993 a
1996.

Atendimento odontológico também ajudou muitas crianças e adultos
tendo a oportunidades de cuidas de seus dentes com muito carinho da equipe
odontológica.
A reativação da pedreira do Município, além da extração de pedras,
também mantém no local uma Usina de Asfalto.

SHIGUEMI KIARA:
O nono Prefeito de Formosa do Oeste, pela
segunda vez sua foi o Senhor Shiguemi Kiara, sua
Gestão foi de 1997 a 2000, seu Vice Dr. Adeilson
Feitosa de Souza, a Câmara de Vereadores foi
composta por:
Batista

Neto,

Agostinho Alvares Parrales,
Raimundo

Marques

Manoel

Cavalcante,

Alldevino José Pinheiro, Jesus Rodrigues dos Santos,
José

Machado

Santana,

Milton

Penido,

Pedro

Malagutti, Miguel Ascêncio Nabarro e Terezinha Lavagnolli Gianini.

No ano de 2000 no mês de dezembro encerrou o ano com chave de ouro,
realizou em nosso Município o concurso de Mis Formosa, foi uma noite
inesquecível com muita gente bonita e muito brilho e com as passarelas repletas
de lindas garotas que souberam mostrar o que a mulher Formosense tem, a
vencedora foi Rafaela Copeseski. Isso graças ao povo de Formosa do Oeste e
região.

Rafaela Copeseski – Miss Formosa
SHIGUEMI KIARA:
O décimo Prefeito de Formosa do Oeste, pela
terceira vez foi o Senhor Shiguemi Kiara,

sua

administração foi de 2001 a 2004, seu Vice foi o Dr.
Adeilson Feitosa de Souza, a Câmara de Vereadores foi
composta por: Agostinho Álvares Parrales Filho,
Francisco Batista dos Santos, Manoel Batista Neto,
Raimundo Marques Cavalcante, Antonio Fregulia,
Aldevino

José

Pinheiro,

Jesus

Rodrigues

dos

Santos, Sergio Shimidt de Souza, e Tereza Biló
Gonçalves.
Na administração do Município de Formosa do Oeste, na

saúde

implantou o programa médico da familiar, atendimento odontológico no Centro
de Saúde 24 horas, considerado modelo no Estado do Paraná,
A APAE de Formosa do Oeste foi construída nos dois mandatos de Dr.
Shiguemi Kiara e com o trabalho de diretores e funcionários, hoje é considera
uma das melhores do Paraná. Dois veículos foram adquiridas juntamente com a

Diretoria para a APAE de Formosa do Oeste.

Inauguração da APAE

APAE hoje

APAE de Formosa foi construída nos dois mandatos do Dr.Shiguemi e com
trabalhos dos diretores e funcionários, hoje é uma das melhores do Paraná

As Campanhas de Ação Social eram constantes em sua Administração, o
Clube da Terceira Idade é uma realidade onde integra centenas de idosos do
nosso Município.
As crianças atendidas no CSU e na Creche são tratadas com dignidade e
respeito. Foi instalada também a Associação de Recuperação Alcoólatras o
ARA. As famílias beneficiadas pelo programa comunidade solidaria através de
cesta básica sabem da seriedade e dedicação com a administração.
Na educação a integração dos jovens aos problemas sociais como o
meio ambiente e uma marca da sua administração. No programa da Rua para a
Escola eram distribuídas mais de 70 cestas básicas para as famílias como
incentivo a freqüência escolar.

Escola de Educação Infantil Arco-Íris

Em 2005 foi separado a Educação Infantil do Ensino Fundamental onde
passou a funcionar em um prédio próprio para as crianças menores de 7 anos
separando do ensino fundamental.

No esporte foi criada a Escolinha de futebol onde reunia centenas de
jovens e crianças na prática de futebol no Estádio Municipal Joaquim Pereira
de Souza.

Estádio Municipal Joaquim Pereira de Souza
Os campeonatos de Vôlei e Futsal eram realizados com grande sucesso,
tanto no nível tecnológico quanto na presença do publico.
Na agricultura foi construido 3 abastecedouros comunitários no interior do
município oferecendo segurança e comodidade aos agricultores. A conservação
das estradas rurais teve uma atenção permanente na administração, bem como
o atendimento aos avicultores.
Foi construído também barracão industrial cedido a Índigo Mania que
gerou dezenas de empregos diretos. Doação de um terreno para a construção
do Posto Líder, pequenas fábricas comunitárias de roupas. Aquisições de
vários veículos para o município um ônibus totalmente equipado com um

consultório médico odontológico que é utilizado como unidade móvel de saúde,
uma Kombi zero Km para a educação, uma ambulância para assistência a
saúde, um Uno para o conselho Tutelar, dois caminhões zero Km para o setor
rodoviário e aquisição de dezenas de modernos computadores para a
informatização de todos os setores da administração.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
Construção de uma Creche com 199
metros quadrados para atender a família
Formosense, melhorias na rede elétrica,
a

construção

de

um Centro de

convivência de idosos viveiro comunitário,
uma casa lares para abrigar afundação
(FPIA), recapeamento de pavimentação de
várias rua da cidade e recapeamento das
pedras
com

irregulares

calçadas

do

conjunto

BNH,

de passeis e plantio de

grama, a aquisição do prédio do Banco do
Brasil e sua adaptação para o fórum da
Comarca, junto ao governo estadual foi a
reforma e

ampliação

Barbosa,

construção

do Colégio Rui
do

pronto

atendimento 24 horas no centro de saúde
com

255

metros

quadrados

e

equipamentos, uma quadra coberta dotada
com piso, arquibancadas e equipamentos
na Escola Estadual Antonio Franco Ferreira
da Costa.Reforma do Prédio do Conselho
Tutelar.

JOSÉ ROBERTO CÔCO:
José Roberto Côco, o Coquinho, foi prefeito
de Formosa do Oeste de 2005 a 2008, tem 43
anos, casado e tem três filhos.
O décimo primeiro prefeito de Formosa do
Oeste foi José Roberto Côco sua gestão foi de
2005 a 2008, seu vice foi Claudio Cirico. A Câmara
Municipal

foi

composta

com

os

vereadores:

Agostinho Alvares Parrales Filho, Francisco Antonio de Paula Netto, Francisco
Côco Sobrinho, José Paixão dos Santos, Luiz

Antonio Domingos de Aguiar,

Miguel Ascêncio Nabarro, Milton Penido, Raimundo Marques Cavalcante e
Valmir Cardoso Pereira.
Em sua administração a reativação da Pedreira Municipal, a compra de
um compactador de lixo, uma maquina niveladora, um rolo compactador, um
trator traçado um Fiat uno para a Assistência Social, calçamento na Avenida
Bandeiras desviando o grande fluxo de caminhões, recapeamento de asfaltos
nas Avenida e Ruas da cidade.
Calçamento Avenida Bandeirante

Barracão Pré Moldado

A compra de um Barracão Pré Moldado instalado no pátio de maquinas. No
transporte aquisição de um carro oficial um Vectra usado
O Posto de Saúde foi equipado com novos equipamentos como: aparelho
eletrocardiograma, desfibrilador, respirador elétrico e também foi criado o
Plantão 24 Horas. Conseguiu da Receita Federal um ônibus para a Saúde no
transportes de pacientes ate a cidade de Cascavel
Ônibus da Saúde
Na educação aquisição de 5
ônibus 1620 e 1 micro ônibus 0 Km
para transportes dos alunos da
zona rural que vem para estudar
na sede.

Ampliação e reformas na Escola Municipal Nilza de Oliveira Pipino, com 5
salas de aula, 1 laboratório de informática com 16 computadores, uma cozinha e
um refeitório para atender as crianças com dignidades.

EDUCAÇÃO
Portal da Escola Mul. Nilza de Oliveira Pipino

Pátio da Escola

Refeitório

Uma parati 0 Km, construiu um Tele centro na Praça Programa de
Integração digital com 10 maquinas com acesso a internet para a população, a
municipalização do transporte escolar. Conclusão do calçamento Consolata a
Bela Vista.

Calçamento Consolata a Bela Vista

Também foi construída a Capela Mortuária de Formosa do Oeste, e
outras benfeitorias na nossa cidade.

Capela
Mortuária

JOSÉ MACHADO SANTANA:
O

décimo

Formosa do
Santana,

Oeste

segundo
foi

prefeito

José

de

Machado

sua administração e de 2009 a

2012, seu vice é Luis Antonio Domingos de
Aguiar. A Câmara Municipal ficou composta
com os seguintes vereadores: Valmir Cardoso
Pereira,

Raimundo

Marques

Cavalcante,

Miguel Dias Nabarro, José Gonçalo
Ademarcio Pelogia, Mario
Sergio Reati, Milton Penido, Nilton Pickler e José Paixão dos Santos

Marcos,

As obras de reformas do Fórum de Formosa do Oeste estão praticamente
concluídas. O local ganhou cara nova, após aproximadamente um ano de
muitos trabalhos. De acordo com o Dr. Ricardo José Lopes, Juiz de Direito da
Comarca, a obra tem mais de um objetivo, mas o principal é proporcionar um
ambiente de trabalho para os servidores. “
Nós temos uma comarca antiga, o primeiro fórum nós utilizamos mais
como arquivo e o prédio atual ficou pequeno demais para os serviços realizados
pelo poder judiciário”.Atualmente a demanda de processos do fórum chega a
nove mil. “Isso é muito para uma área de 450 metros. O Tribunal de Justiça
resolveu fazer essa ampliação, mediante licitação, com isso a obra ganhou mais
450 metros quadrados.

investindo na educação, uma de suas prioridades em seu mandato.

Na área da Saúde foi inaugura a mais recente obra do prefeito atual foi a
Clinica da Mulher

Clinica da Mulher
inauguração de Rádio Amida FM
Em 2008, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou
o decreto legislativo que autorizou a concessões de serviços de radiodifusão
para a Rádio Dourado FM Ltda (Amiga FM).
A primeira rádio FM de Formosa do Oeste já esta no ar, é a Amiga FM.
Oficialmente a rádio entrou no ar neste domingo (11) em um show em frente a
rádio Pioneira AM, as duas rádios são produzidas e transmitidas do mesmo
prédio.

Amiga FM tem na direção Paulo Fracarolli e José Claudio Bernardes, Direção
Artística de Daniel Del Mouro. O slogan da rádio é “A Rádio Pra Quem Quer
Mais”. Você pode ouvir a Amiga FM na frequência 101,3 MHz ou entrar em
contato pelo telefone (44) 3526-2000.

Formosa do Oeste realiza 6ª Taça Formosa de Capoeira
A quadra de esportes do Colégio Antonio Franco recebeu inúmeros
participantes, que competiram pela 6ª Taça Formosa de Capoeira. O evento
aconteceu domingo (10), no município de Formosa do Oeste. As inscrições
foram iniciadas às 09h e às 10h teve abertura oficial da Taça, com envolvimento
de participantes de 15 cidades, entre elas duas cidades do estado do Mato
Grosso do Sul.
As cidades que tiveram participantes no evento são: Colombo, Fazenda Rio
Grande, Curitiba, Assis Chateaubriand, Formosa do Oeste, Dois Vizinhos,
Palotina, Cascavel, Toledo, Janiópolis, Goioerê, Vera Cruz do Oeste, Alto
Paraná, as convidadas Naviraí (MS) e Eldorado (MS). O evento teve a presença
de mais de 165 atletas, divididos em 14 categorias do Pré-Mirim de cinco a seis
anos, até o Máster acima de 26 anos.
HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO
Na educação o Município conta com 22 Escolas Municipais de 1ª a 4ª
série 06 Escolas Estaduais de 1ª a 8ª Série e 01 Escola de 1º e 2º Grau.

A Primeira Escola de Formosa do Oeste
1962 – Grupo Escolar Rui Barbosa – Ensino de 1ª a 4ª série
Diretores:

1962 Delzira Camargo Vieira
1962 - 1963 Ayrton Geraldo Lima
1963 – 1966 Elvira Messias
1966 – 1967 Delicia Prá
1967 – Izaura Bernardo Martins
1967 – Sonésima Soares Ferreira
1968 – 1970 Ivone Adolfina W.S. Dettmer
1970 – 1973 Arlene H. Santos
1973 – 1974 Zeferino Pedra Neto
1974 – 1979 Setuagésima Soares Ferreira
1979 – 1983 Hilda V. Cirico
1983 – 1987 Celia Margarida S. Bonini
1988 – 1993 Terezinha L. Gianini

Em 1991, pelo Decreto nº 368/91 do Poder Executivo Municipal de
Formosa do Oeste, foi criada a Escola Municipal Nilza de Oliveira Pipino –
Ensino Fundamental (até então, era nominada “Colégio Estadual Rui Barbosa
– Ensino Médio” , sendo eleita sua primeira diretora a Professora Marta Regina
Mantovani.
1993 – 1994 Marta Regina Mantovani
1995 – 1996 Maria de Lourdes N. Ricardo
1996 – Albertina Volpato
1997 – 2006 Wilson Piovan
2007 - .... Maria das Graças dos Santos
1991 a 1995 – Escola Municipal Nilza de Oliveira Pipino – Ensino de 1º Grau
1996 a 1997 – Escola Municipal Nilza de Oliveira Pipino – Ensino de PréEscolar e 1º grau
1998 a 2004 – Escola Municipal Nilza de Oliveira Pipino – Educação Infantil e
Ensino Fundamental.
2005 a 20 – Escola Municipal Nilza de Oliveira Pipino – Ensino Fundamental
O Município de Formosa do Oeste contava com 10 Escolas na zona
Rural.
1967 Escola Isolada Piaui – Professor Arlindo de Souza e Wilson Piovan.
1967 – Escola Isolada Lins – Professora Maria Barbosa Pedra
1967 Escola Primeiro de Maio – Professor Floriano Miguel da Silva.
1967 Escola Aliança (Fazenda Aliança), Professora Elizabete P. Oliveira
1967 – Escola Ubiratã – Estrada Ubiratã, Professora Terezinha do V. Neves
1967 – Escola Isolada D. Pedro I, Professores: Terezinha Nascimento e Nadir
Bernardo da Silva.
1968 – Escola Municipal Rodrigues Alves – Professora Maria Emilia Mafra

1968 - Escola Isolada D.Pedro II – Professores Audi Pereira Rodrigues e Anita
Ferreira.
1968 – Escola Isolada Formosa – Professores: Vanilda Zanette e Vitória Zanette
Réus.
1968 - E a Escola Isolada Dr. Afonso Camargo – Professores: Maria Aparecida
Barros, Antonia Borges Zanaqui, Rosalina Zanaqui Godoy e Mauricio Zanaqui a
Inspetora era Santina Comelli.
1968 - Escola Isolada Wadia Cassab Cury Professores: Wilson Piovan e Arlindo
de Souza

ANEXOS:

Grupo Escolar Rui Barbosa 1969 – Professora Natalina Guerreiro

Escola D. Pedro I

O Recanto dos Apertados é o principal atrativo turístico de Formosa do
Oeste. Localizado no rio Piquiri, é a área onde o rio fica mais estreito ao longo
de seu leito, proporcionando um belo espetáculo para turistas. No futuro desse
espaço, no entanto, está ameaçado diante da possibilidade de Construção de
uma usina hidrelétrica no local.

Tranqüilidade e harmonia são conquistas que não têm preço

Algumas peculiaridades de Formosa do Oeste não são encontradas em cidades
de médio e grande portes. A tranqüilidade dos moradores, que vivenciam taxas
de violência insignificantes, para muitos não tem preço. A facilidade ao acesso
de serviços tanto no município, que é sede de Comarca, bem como em cidades
vizinhas, faz com que Formosa do Oeste ostente um dos melhores índices de
qualidade de vida da região. Tudo isso somado a atrativos naturais que fazem
dessa área um recanto de harmonia e descanso. Os 7.541 moradores têm
acesso a serviços públicos de qualidade, seja na área de saúde, com postos
bem equipados e dotados de toda a infraestrutura possível, a escolas que
priorizam a qualidade do ensino oferecido a seus alunos. Além disso, a cidade é
povoada de áreas esportivas e de lazer, que fazem com que a juventude esteja
envolvida com hábitos saudáveis.
ENTIDADES RELIGIOSAS:
Formosa do Oeste tem como Padroeiro Santo Antônio, sua festa é comemorada
no dia 13 de Junho com 9 capelas assim distribuída:
 Capela Nossa Senhora Aparecida – Aimorés
 Capela Nossa Senhora de Fátima
 Capela São Pedro
 Capela São José – Guaporé
 Capela São Sebastião – Cruzeirinho
 Capela Nossa Senhora – Consolata

 Capela São Sebastião – Bela Vista
 Capela Santa Teresinha
 Capela São Benedito

A Religião predominante é a Católica, sendo que, além do catolicismo existem
outros cultos como:
 Igreja Evangélica Assembléia de Deus
 Igreja Congregação Cristã do Brasil
 Igreja Universal do Reino
 Igreja do Evangelho Quadrangular
 Igreja Maranata
 Igreja Internacional da Graça de Deus
Entre outras, cada um destes templos tem seu Pastor que as dirige.

ANEXOS:

(Margem Rio Jesuítas – Estrada Colorado)(Colheita de Hortelã 1963)

(Modernização de maquinário 1970)

(Recanto do Apertados)

(Balsa Porto 5)

(Ponte Rio Jesuítas 1978)

(Balsa 1961)

(Proprietário: Euclides V. Garcia)

(Inauguração Ponte Piquiri)

(Cheia Piquiri 2011)

