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Magistério falou na tribuna do movimento e da repressão com 200 feridos no Centro Cívico

A sessão da Câmara Municipal de Toledo na segunda-feira, dia 4,
abriu  espaço na tribuna para o movimento dos  professores,  que
através da professora Silvana Sanches relatou o episódio do dia 29,
quarta-feira,  em  Curitiba,  quando  cerca  de  200  pessoas  saíram
feridas. A professora disse que dezenas de professores de Toledo
estavam  na  manifestação  e  vários  compareceram  à  sessão.  A
professora disse que nem mesmo nas rebeliões nos presídios do
Paraná  foi  mobilizado  10%  do  contingente  policial  usado,
apontando que o magistério foi tratado “pior do que bandido”, com



bombas de gás, balas de borracha e spray de pimenta “para nos
privar  de  um  direito  que  é  participar  do  Parlamento”,
acompanhando  a  sessão  da  Assembleia  Legislativa.  Ao  final  ela
agradeceu o apoio dos vereadores e pediu sua intervenção junto
aos deputados aos quais são ligados, dizendo que os edis são “as
veias”  de  ligação  com  a  Assembleia.  Vários  vereadores
manifestaram-se em solidariedade ao movimento e condenaram a
repressão aos professores e servidores estaduais no Centro Cívico.
“Covardia  tem nome,  Fernando Francischini”,  criticou  o  vereador
Adriano Remonti.Veja mais 

Adriano cobra informações sobre execução de lei de incentivo

Exercendo sua função principal – a de fiscalizador – o vereador Adriano Remonti, do PT,
cobrou  informações  sobre  a  Lei  nº  68/2004,  que  autoriza  o  Município  de  Toledo  a
conceder benefícios e incentivos à industrialização. Dentre as perguntas formuladas pelo
vereador, há o interesse em saber se a empresa em questão vem cumprindo com suas
obrigações, como preservação do meio ambiente e manutenção da atividade final.  Confira
a íntegra da proposta

Vereador Edinaldo quer informações sobre Centro Dorcas

O vereador Edinaldo Santos, do PSC, cobrou do Poder Executivo Municipal e também do
governo do estado informações sobre a entidade Centro Comunitário e Social Dorcas,
mais  precisamente  as  unidades  da  Vila  Pioneiro,  Jardim  Coopagro  e  Casa  Lar.  As
informações  de  maior  destaque  solicitadas  no  Requerimento  nº  121  e Requerimento
nº 122 pelo vereador são os vencimentos recebidos pela entidade nos últimos anos e se
os recursos do Município estão sendo aplicados corretamente. Confira o Requerimento nº
121 Confira o Requerimento nº 122

Reinaldo quer esgotar piscina do CJU do Coopagro
Preocupado com o índice elevado de casos de dengue, o vereador Reinaldo
Rocha pediu o esgotamento total da água na piscina do Centro da Juventude
(CJU) do Jardim Coopagro. Considerando que nesta época do ano a piscina é
desativada e fica com nível de água reduzido, o esgotamento viria a prevenir a
proliferação do mosquito Aedes Aegypti, aponta o vereador. Confira a íntegra
da proposta
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Renato sugere incentivo ao reaproveitamento na informática 
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Vereador Renato Reimann

Com o objetivo de reaproveitar os equipamentos eletrônicos em bom estado, o
vereador Renato Reimann sugeriu a criação de um programa de incentivo à
reciclagem de máquinas e equipamentos de informática. A proposta seria uma
solução  para  o  problema  de  descarte  inadequado,  mas  também  para  o
reaproveitamento  desses  equipamentos,  podendo  ser  utilizados  em  outros
locais,  visto  que  muitas  vezes  encontram-se  em  perfeito  estado  de
funcionamento, pondera o vereador. Confira a íntegra da proposta

Reinaldo pede manutenção em vias do Porto Alegre
Na  última  sessão  ordinária  (04),  o  vereador  Reinaldo  Rocha  apresentou
indicação pedindo estudo de viabilidade da retirada de uma elevação causada
por erro de construção no asfalto, localizada na Rua Porto União esquina com
Dona Lúcia, no Jardim Porto Alegre. A rua tem grande fluxo de veículos e pode
ocasionar acidentes, principalmente para aqueles que são surpreendidos por
desconhecerem a existência do desnível naquele trecho, aponta o vereador. Confira a
íntegra da proposta

Vereador Lúcio sugere bebedouro na Praça das Bandeiras
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Devido ao desenvolvimento de atividades desportivas e recreativas no campo sintético
próximo  da  Praça  das  Bandeiras,  na  Rua  Ângelo  Fornari,  assim  como  jogos
permanentemente no local,  o vereador Lúcio de Marchi propõe a instalação ali  de um
bebedouro. Por meio da Indicação 195/2015, o vereador sugere ao Executivo que estude
a possibilidade de colocação desse bebedouro, a fim de beneficiar todas as pessoas que
passam por lá e ocupam o espaço. Confira a proposta na íntegra 

Ademar quer abrir 10m do canteiro na Nossa Senhora de Fátima

A fim de beneficiar  a passagem de veículos pesados e longos com carga de gás que
precisam  transitar  na  Avenida  Nossa  Senhora  de  Fátima,  o  vereador
Ademar Dorfschmidt solicitou uma abertura de 10 metros no canteiro central. Por meio da
Indicação 191/2015 o vereador pediu a abertura do canteiro para a passagem desses
veículos especialmente em frente à empresa Liquigás. De acordo com o vereador existe a
necessidade de isso ser realizado, haja vista que esses veículos entram na contramão no
local,  necessitando  fazer  manobras,  o  que  acaba  gerando  transtornos  no
trânsito. Segundo ele a medida visa resolver esse impasse. Confira a proposta na íntegra

Maccari pede travessia em paver em Novo Sarandi                                  
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Vereador Odair Maccari

O vereador  Odair  Maccari  apresentou  a Indicação  n°  197/2015,  pedindo  a
implantação de travessia elevada em paver, na Rua Aracaju, próximo à Avenida
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Marechal  Castelo  Branco,  Distrito  de  Novo  Sarandi,  em  frente  ao  Bar  e
Lanchonete Esporte. A proposta busca prevenir  acidentes,  visto que nesta via  transita  grande

número de veículos em alta velocidade, aponta o vereador. Confira a íntegra da proposta

Vereador Ademar quer prolongamento de ruas do Panorama

Pensando na pavimentação asfáltica no prolongamento de ruas no Jardim Panorama II, o
vereador  Ademar Dorfschmidt,por  meio  da Indicação  192/2015,  solicitou  a medida
ao Executivo. Essa ação contemplaria as ruas Josefina C. Cazzanatto, Alfredo Leite e Adão
Alves. O objetivo do pedido é resolver o problema de formação de lama nessas vias, que
ocorre em dias de chuva, gerando transtornos aos moradores e demais usuários. Confira a
proposta na íntegra

Bancada do PMDB solicita ADIN contra lei sobre agentes fiscais

Os  vereadores  do  PMDB  que  compõem  a  bancada  na  Câmara  de  Toledo,  Ademar
Dorfschmidt, Sueli Guerra e Vagner Delabio, enviaram ao presidente do diretório regional
do partido, Rodrigo Rocha Loures, e também ao diretório nacional, representado por seu
presidente  Michel  Temer,  uma  solicitação  de  propositura  de  ADIN-Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade contra lei estadual. O alvo é o artigo 150 da Lei Complementar Estadual nº 131,

de 29 de setembro de 2010, que trata da carreira dos agentes fiscais estaduais. O pedido é feito a partir dos
recentes casos de corrupção, enriquecimento ilícito e sonegação de impostos envolvendo
auditores fiscais da Receita Estadual. Confira a íntegra da proposta

Rogério quer informações sobre Delegacia Cidadã Padrão 3

O vereador Rogério Massing requereu à Câmara Municipal o envio de um documento ao
governador do Paraná, Beto Richa, e também ao secretário de Segurança Pública do
estado, o deputado Fernando Francischini – com pedido de ciência chegou, também, ao
prefeito  Beto  Lunitti.  O  motivo:  Rogério  quer  informações  sobre  a  construção  em
Toledo da  Delegacia  Cidadã  no  Padrão  3.  De  acordo  com  o  vereador,  em  2013,
profissionais de planejamento estiveram em Toledo para dar aval à construção da obra e
o projeto não evoluiu após isso. Confira a íntegra da proposta

Vereador Genivaldo indica nome para logradouro público  
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Vereador Genivaldo Paes

O vereador Genivaldo Paes, por meio da Indicação 193/2015, pede que o Executivo estude
a  possibilidade  de  colocar  o  nome  de  Rayson  Caetano  do  Carmo  em  logradouro
público. Rayson nasceu em Antonina, chegando a Toledo com apenas alguns meses junto
com sua família. Estudioso, foi um exemplo para a sociedade nos seus estudos na Escola
Egon Werner Bercht, na Funet e La Salle, além de ser escoteiro, aponta Genivaldo. Ao lado
do pai, Donivaldo, plantou as primeiras mudas no Horto Municipal e veio a falecer em
acidente há 12 anos, quando cursava os anos finais na faculdade de Direito. Em função
disso  o  vereador,  por  meio  da Indicação  193/2015,  pede  que  o Executivo  estude  a
possibilidade de colocar esse nome em logradouro público. Confira a proposta na íntegra   

Reimann propõe churrasqueira e cozinha em Vila Nova
Durante  a  14°  sessão  ordinária,  o  vereador  Renato  Reimann  apresentou
indicação sugerindo a construção de churrasqueiras e instalação de cozinha
industrial no Centro de Eventos de Vila Nova. O local é muito utilizado para
realização de festas gastronômicas, no entanto os organizadores têm encontrado

dificuldades de realizar os eventos, uma vez que ali não há essas estruturas para realizar

o  trabalho. Essa  construção facilitará  a  promoção  de  novos  eventos,  com  maior
facilidade  e  segurança,  e  seguindo  os  padrões  da Vigilância Sanitária, aponta
Renato. Confira a íntegra da proposta
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Vereador Lúcio solicita lombada na rua Navílio Donassolo

A Indicação 194/2015, do vereador Lúcio de Marchi, pede ao Executivo Municipal que seja
realizada  a  implantação  de  uma lombada  na  rua  Navílio  Donassolo,  na  Linha  Bonita,
localizada no trecho do Jardim da Mata. De acordo com o vereador, que visitou o local,
existe  realmente  a  necessidade  de  implantação  da  lombada,  pois  muitos  motoristas
passam  ali  acima  da  velocidade  permitida,  causando  riscos  aos  pedestres. Confira  a
proposta na íntegra
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