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Protoco
Denomina com o nome de "Seno Rhoden", um
próprio público do município.

Â Câmara Municipal de Cascavel, Estado doParaná, âpÍova:

Art. L" Llsta Lei denomina de "Seno Rhoden", aCasa de Cultura Zona Norte,localiz,ada
na Rua Maracanà, no 1208, no Bairto Periolo, no Município de Cascavel.

Att.2" Esta Lei entra em vigor na data de sua oficiai.

Palácio.f osé N sF 70" anir.ersário dc Cascal,el
Oascavcl, 25 clc julho d,e 2l)22

Justificativa:

Â ptesente pÍoposta legisla por objetivo homenageaÍ o ex-veteadot Seno Rhoden, clue

rnfelizmente, até o presente momento não teve seu nome teconhecido por esta Casa em uftr propno
público municipal.

Seno Tanilo Rhoden, nâsceu em 22 de agosto de 1,962, no N[unicípio de N1atelândra, filho de

Pedro Lauro Rhoden eYaléria Pauvels Rhoden, Desde muito pequeno ttabalhava junto com os pais e
seus 7 irmãos (Geraldo, Luís, Evaldo, Paulo, Lori, Davi e l,ênia) no sitio de ptopriedade da família,
conciüando o trabalho com o espoÍte, pois, quando gaÍoto foi jogador de futebol pelo'ftme Guatani de

Vrla Esmeralda.

Seno Rhoden, chegou em Cascavel 1976, após a moÍte de seu pai. Logo que chegou ao

município foi vendedor de picolé, vendedor de loja de materiais de construçào (Bigolin), motorista de

camrnhão. E, após muito empenho, dedrcação e ttabalho consúuiu sua pnmera loja de materiais de

construção iunto com â sua esposa, a senhoÍa Àparecida de F-átima Melo Rhoden, com que teve uma

Íilha, Suelem Caroline Rhoden, que hoje é empresária e dâ conunuidade ao sonho e trabalho dos pais

em duas lojas de N{ateriais de Consüuçào na cidade.

Sempre âtuante em prol da comunidade, foi o fundador e prlmeuo presidente do gtupo de

jovens da Patóquia Santo Inácio de I-oyola do Batro Brasmadetra, que inclusive a;udou a consttuit,

auxi.hava nâs festâs e promoções, liturgia, e foi mrnistro da Eucarisua por mais de 30 anos.

Âdemais, patticipou de diversas otganizações e sindicatos, sendo rnembro da du-ctorra da

Àssociaçào dos Comerciantes de l\'Íateriais de Construçào- ÂCOMÀC, r.ice coordenador regional do

P'I'11, na época ptesidrdo pelo Dt. Jadir de Nlattos, além dc parucrpar Associaçào de NÍoradores

(lristór,ào c do Ccinselho de Saúde. o
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ESTADo Do panaNÁ

Seno tinha paixão pela boa política e por Cascavel, sendo suplente de vereador entÍe 2001, a

2004, e eleito vereadot na gestão de 2005 a 2008. DuÍante seu mandato fez rndrcações e buscou

recursos para. a melhoria e bem estar da comunidade, tendo como destaque a construção da passarela

que üga o bairro do São Cristóvào ao Floresta, da qual ptecisou uma modiítcação da linha de ônibus, o

qual ele próprio se prejudicou, pois acabou afetando o seu ponto cometcial, a construção da Capela

mortuária no Btasmadeí'a dentre outras importantes ações.

Infelizmente, Seno Rhoden veio a falecet em 14 de julho de 2021,, deixando o seu grande
exemplo de conduta e caráter exemplar, além de grande conuibuição p^ra nosso município.

Desta forma, em razáo da sua dedicação a nossa cidade e ao bem coletivo, é que faz 1us ao

reconhecimento público ora pleiteado.
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