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Alunos do colégio Premen acompanharam a sessão na segunda-feira
Alunos do Premen-Colégio Estadual Castelo Branco acompanharam a sessão da Câmara
Municipal de Toledo na última segunda-feira, dia 6, acompanhados do professor Everson
Grando. A visita faz parte dos conteúdos abordados na disciplina de Sociologia e o projeto
prevê a ida de novas turmas ao Poder Legislativo, segundo informou o diretor do Premen,
Rudi Pedro Lunkes. Nesta semana participaram cerca de 80 alunos da 2ª Série A e 2ª
Série B e no próximo dia 13 de abril participam os alunos da 2ª Série C e 2ª Série D. A
visita dos estudantes foi saudada pelos vereadores e o presidente da Câmara Municipal,
Ademar Dorfschmidt, destacou a importância do acompanhamento dos trabalhos e dos
temas em discussão no Legislativo, lembrando que na sessão estava dando entrada o
projeto que prevê a doação de área para o futuro campus da UFPR-Universidade Federal
do Paraná, onde muito possivelmente estudarão alguns dos alunos do Premen. Veja mais

Renato  indica  consulta  popular  para  nomes  das  ruas  de  Vila  Nova
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Visando valorizar os pioneiros e devido a inúmeros pedidos de filhos, netos e familiares
das pessoas pioneiras do distrito que estão preocupadas em manter a história do local,
fez com que o vereador apresentasse a Indicação nº 142/2015 ao Executivo. A proposta
do legislador é que haja uma consulta popular com a comunidade para que ela possa
decidir se isso é possível e a forma como se deve proceder.Confira a íntegra da proposta

Vereadores propõem aplausos para acadêmicos de Jornalismo

Em uma homenagem conjunta aos acadêmicos do sétimo período do curso de Jornalismo da 
Faculdade Sul Brasil, os vereadores Rogério Massing e Sueli Guerra pediram uma moção de 
aplausos pela conquista dos prêmios de 1º e 2º lugar no Prêmio Sangue Novo de Jornalismo. Dois 
projetos – o telejornal Jornal Ideias e o programa de rádio Papo Reto – foram premiados na 
promoção do Sindicato dos Jornalistas do Paraná. A moção de aplausos representa um incentivo a 
uma categoria de extrema importância para a sociedade, como o jornalismo, apontam os 
vereadores. Confira a íntegra da proposta

Maccari requer do DER limpeza contra aquaplanagem em rodovia
         Foto:  Paulo  Torres

                                                                                                                                                             
Vereador  Odair  Maccari
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O vereador Odair Maccari apresentou na Câmara Municipal o Requerimento nº 89, onde solicita
limpeza das caixas de retenção na rodovia entre Vila Nova e Novo Sarandi. O vereador propõe no
documento a ser encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) que seja feita a
limpeza especificamente entre as empresas Madecal e Agrícola Horizonte, onde em dias de chuva o
acumulo  de  água  é  muito  grande,  gerando  perigo  de  acidentes  através  de  aquaplanagem  dos
veículos. Maccari aponta no documento ao DER que a realização do serviço diminuirá o risco de
graves  acidentes  naquele  local.  Confira  a  íntegra  da  proposta

Vereadores  do  PP  propõem  aplausos  a  assistente  social

Os vereadores representantes do Partido Progressista na Câmara de Toledo requereram uma moção
de aplausos à Ires Damian Scuzziato, assistente social e que reassumiu a Presidência Estadual do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. Os vereadores Lúcio de Marchi, Luís
Fritzen, Luiz Johann, Renato Reimann e Odair Maccari ressaltaram os 40 anos de Toledo de Ires e
sua interminável vontade em ajudar jovens em situação de vulnerabilidade social. Confira a íntegra
da  proposta

Vereador Airton indica melhorias na parada de ônibus da Pioneiro

Por meio da Indicação nº 143/2015 o vereador Airton Paula solicitou ao Executivo a pintura e a 
troca da iluminação no chamado “terminal rodoviário” da Vila Pioneiro. O pedido do legislador 
considera que no local é realizada a feira dos pequenos produtores, possui intensa movimentação de
pessoas que utilizam o transporte público, além do atendimento de reivindicação da 
comunidade. Confira a íntegra da proposta

Vereador Ademar requer trevo no São Francisco

O vereador Ademar Dorfschmidt, apresentou um requerimento pedindo a construção de um trevo na
rodovia PR-585, que liga Toledo a São Pedro do Iguaçu, no entroncamento com a Avenida Carlos 
Sbaraini, no bairro São Francisco. O motivo é o aumento do fluxo de veículos no local e um 
consequente aumento de velocidade. A implantação de um trevo obrigaria os motoristas a reduzirem
a velocidade de acordo com o limite local. Confira a íntegra da proposta

Vereador Reinaldo propõe repúdio por conteúdo de novela
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Vereador Reinaldo Rocha 
O vereador Reinaldo Rocha apresentou na Câmara Municipal o Requerimento nº 83, com 
apoiamento, onde propôs moção de repúdio à Rede Globo pela exibição da telenovela Babilônia. A 
proposição a ser encaminhada à diretora-geral da novela Babilônia, Maria de Médicis, aponta que 
"mesmo com a modernidade e avanços nos costumes e hábitos deste novo modelo da sociedade em 
aceitar as opções individuais de cada cidadão, a exibição em horário nobre da televisão brasileira da
telenovela Babilônia, onde cenas de sexo são exibidas inadequadamente para o horário e faixa 
etária, assim como outras anteriormente exibidas pela Rede Globo, têm clara intenção de afrontar os
cristãos em suas convicções e princípios", seguindo documento. O Requerimento nº 83 aponta que a
obra quer impôr formas para quase toda a sociedade brasileira de um modismo denominado por eles
de ‘outra forma de amar’, contrariando nossos costumes, usos e tradições", manifestando 
indignação e repúdio pela exibição da referida telenovela. Confira a íntegra da proposta

Vereador Renato pede portal de acesso no CMEI de Vila Nova

De autoria do vereador Renato Reimann a Indicação nº 141/2015 solicita ao Executivo 
Municipal a construção de um portal de acesso exclusivo para o CMEI Fani Matilde Bilibio.
Tal solicitação vem ao encontro de atender uma demanda de movimentação de pais e 
estudantes já que no local não existe uma via exclusiva. Na indicação o vereador ainda 
lembra que essa instituição de ensino é uma das mais importantes conquistas do 
distrito. Confira a íntegra da proposta
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Vereador Edinaldo solicita informações sobre Centro de Eventos

O vereador do PSC em Toledo, Edinaldo Santos, solicitou do Poder Executivo Municipal 
informações relacionadas ao Centro de Eventos Ismael Sperafico. No documento 
enviado, Edinaldo questiona o nome do locador nos anos de 2013 até a presente e, 
também, questiona a agenda para o restante desse ano. Confira a íntegra da proposta

Vereador Reinaldo sugere portais para festas gastronômicas

O interior do município de Toledo atrai, cada vez mais, inúmeros visitantes para suas 
festas gastronômicas. Considerando isso, o vereador Reinaldo Rocha indicou a instalação
de placas, no formato de portal, para indicar e valorizar as localidades que realizam essas
festividades. Confira a íntegra da proposta

Genivaldo propõe calçar trilha entre César Parque e Bressan
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Vereador Genivaldo Paes
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Entre os bairros César Parque e Jardim Bressan, existe uma Reserva Legal, e dentro dela uma trilha,
utilizada pelos moradores para se deslocarem entre os bairros. Pensando na comodidade e segurança
dos moradores, o vereador Genivaldo Paes sugeriu, a través da Indicação nº 138, a construção de 
uma calçada no lugar desta trilha. Confira a íntegra da proposta 

Vereador pede troca da data do vale alimentação

O vereador Genivaldo Paes, depois de ouvir as reivindicações dos servidores, apresentou
indicação pedindo o estudo de viabilidade para a substituição da data de pagamento do 
vale alimentação. No entendimento do vereador, se o pagamento for realizado no dia 18 
de cada mês, os servidores terão maior opção de compra. Confira a íntegra da proposta

Johann indica passarela entre escola e ponto de ônibus em Sobradinho

O vereador Luiz Johann apresentou indicação sugerindo a construção de uma passarela 
coberta interligando a Escola Municipal Washington Luiz ao ponto de ônibus dos alunos, 
no Distrito de Novo Sobradinho. A proposta resolve o problema dos alunos que não tem 
lugar adequado para os dias de chuva. Confira a íntegra da proposta

Vereador Edinaldo quer informações sobre Estação Saúde
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Vereador  Edinaldo  Santos
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O vereador Edinaldo Santos apresentou na Câmara Municipal o Requerimento nº 88, onde solicita
informações sobre a  Estação da Saúde,  instalada na Praça das  Bandeiras.  No documento a  ser
encaminhado ao Poder Executivo o vereador solicita à Mesa da Câmara Municipal que seja enviado
ofício ao Poder Executivo solicitando informações sobre o custo do aparelho Estação da Saúde,
localizado na Rua 1° de Maio, na Praça das Bandeiras, com a nota fiscal respectiva, além do custo
da  placa  de  inauguração  e  sua  nota  fiscal  respectiva,  além do custo  total  da  obra  Estação  da
Saúde. Confira a íntegra da proposta

Vereador Airton pede limpeza e manutenção de ruas na Pioneiro

Devido ao entupimento dos bueiros das ruas Caldas Júnior e Alcides José Paraíba, na 
Vila Pioneiro, o vereador Airton Paula apresentou a Indicação nº 144/2015 solicitando ao 
Executivo Municipal medidas para melhorar os trechos visando dar fim aos 
constrangimentos que os moradores passam em dias de chuva. Confira a íntegra da 
proposta
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