
Câmara define nove homenageados com cidadania

                                                                  Foto: Paulo Torres

Câmara aprovou na segunda os últimos nomes dos nove que receberão a cidadania honorária   

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade na sessão de segunda-feira, dia 10, os nomes dos últimos três
homenageados por ocasião dos festejos pela emancipação do Município de Toledo, em dezembro. Outros seis
nomes propostos  pela  Mesa  Diretora  haviam sido aprovados  em junho,  totalizando 9  homenageados  com a
cidadania honorária.  Na segunda, foram aprovados os nomes do reitor e do vice-reitor da UFPR-Universidade
Federal  do Paraná, respectivamente Zaki  Akel  Sobrinho e Rogério Mulinari,  além do empresário e ex-secretário
municipal Hermes Antônio Césaro, todos propostos pelo Poder Executivo. Em junho foram aprovadas pela Câmara
homenagens a João Ataliba Berwanger, Valdomiro Frizon, Edy das Graças Braun e Moema Libera Viezzer,  todos
propostos  pela  Mesa  Diretora  da  Câmara.  Também  foram  aprovados  em  junho  projetos  da  Mesa  Diretora
concedendo a homenagem aos ex-vereadores Jovino Canevesi e Wilmo Barcellos Marcondes. Veja mais
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Vereador Rogério solicita iluminação na rodovia Toledo-São Luiz

A Indicação nº  371/2015,  do  vereador  Rogério Massing, sugere  ao Executivo  municipal
que sejam adotadas medidas, a fim da colocação de iluminação na rodovia rural Toledo-
São Luiz do Oeste. A solicitação é que essa iluminação seja essencialmente realizada até a
frente  da  empresa Moinhos  Iguaçu, visando  proporcionar  mais  segurança às  pessoas
que transitam pelo trecho. Confira a proposta

Vereador quer melhorias e mais segurança em CMEI da Maripá

O vereador Walmor Lodi sugeriu ao Executivo a adoção de medidas de segurança e melhorias no
CMEI Ana Maria  Luckmann Zorzo. Através da Indicação nº  372,  o vereador  indicou ao Poder
Executivo que sejam adotadas medidas e melhorias no CMEI, localizado na Avenida Maripá, onde
o fluxo de carros é grande e em alta velocidade.  O horário de entrada e saída das crianças
coincide com o horário de pico no trânsito e aumentam os riscos, segundo ele, porque o portão de
acesso fica de frente para a Avenida Maripá, onde os pais precisam manobrar e estacionar para o
embarque  de  seus  filhos. O  vereador  também propõe  um  redutor  de  velocidade,  além do  já
solicitado pela vereadora Sueli  Guerra,  na indicação nº  166/2015. Lodi  defende um redutor  de
velocidade  na  pista  sentido  centro-bairro  e  uma  travessia  elevada  de  pedestres.  Outro  fato
preocupante é a localização em relação às ruas Engenheiro Beltrão e Pe. Luis Ambrosini,  pois o
CMEI foi construído abaixo do nível das duas vias e em acidente recente um veículo foi parar
sobre o passeio rente ao alambrado que fica acima do solário das crianças do berçário. “Medidas
preventivas  precisam  ser  adotadas  para  conter  possíveis  fatos  mais  graves”, afirma ele,  que
aponta  que  o terreno  vizinho  ao  CMEI  é  um  depósito  de  lixo  reciclável, motivando  invasão

de ratos e insetos e que a área do CMEI é reduzida e não existe espaço de lazer para as 65
crianças, pois a edificação toma mais de 80% do terreno. Confira a proposta

Reinaldo pede ponto de ônibus coberto nos Bombeiros

A Indicação nº 367/2015 propõe ao Executivo municipal que faça a instalação de ponto de
ônibus com cobertura, em frente ao Corpo de Bombeiros, na Avenida Parigot de Souza,
sentido Avenida Ministro Cirne Lima. O pedido visa atender umademanda apresentada e
beneficiar  os  usuários  do  sistema  do  transporte  público  que  passam  por  aquele
ponto. Confira a proposta

Renato Reimann pede melhorias no perímetro urbano de Vila Nova

De autoria do vereador Renato Reimann, a Indicação nº 370/2015, quer que o Executivo
municipal  realize  melhorias  no  perímetro  urbano de  Vila  Nova.  Essas melhorias  dizem
respeito a pinturas em meios-fios, faixas de pedestres e demarcação viária, visando a
realização da 24ª edição da Festa do Leitão na Estufa, realizada anualmente no distrito e
cuja edição está se aproximando. Confira a proposta

Vereadores destacam trabalho da Fundação Waldyr Becker
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A passagem dos 5 anos de criação da Fundação Waldyr  Becker  motivou a apresentação do
Requerimento nº  248,  dos vereadores  Rogério  Massing,  Ademar  Dorfschmidt,  Airton  Paula,
Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, Marcos Zanetti, Vagner de Labio e Sueli Guerra. O documento
aponta  que  a  entidade  de  apoio  aos  pacientes  com  câncer  completa  seu  quinto  ano  de
funcionamento,  com  uma  estrutura  de  profissionais  capacitados  e  rede  de  colaboradores  e
voluntários, auxiliando além do paciente também suas famílias. “Ao transcorrer a data, lembramo-
nos  do  idealismo  do  homenageado,  sua  luta  e  legado,  construído  nas  sólidas  bases  da
cooperação  e  da  solidariedade;  dignificado  pelos  seus  descendentes”,  aponta  a  moção  de
aplausos pelos 5 anos da Fundação Waldyr Luiz Becker. Confira a proposta

Prova seleciona estagiários de Comunicação Social                                             
                                                                                                                                   Foto: Paulo Torres

Teste seletivo para estagiários contou com 15 candidatos com inscrições homologadas 
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A Câmara Municipal de Toledo realizou nesta sexta-feira, dia 14 de agosto, a
prova do teste seletivo para preenchimento de duas vagas de estágio no
Departamento  de  Comunicação  Social  para  dois  estagiários  da  área  de
Comunicação, habilitações em Jornalismo e Publicidade e Propaganda. As
inscrições realizadas na Câmara Municipal no período de 27 de julho a 7 de
agosto tiveram 15 candidatos homologados e a prova escrita foi realizada na
manhã desta sexta-feira no Campus I da Unipar. O estágio dos aprovados
será realizado na Câmara, durante os períodos matutino e vespertino, com
carga horária de seis horas e mensal de 120 horas. Veja mais 

Lúcio  pede  melhorias  na  Saturno  com  Parigot

Com o objetivo de diminuir os acidentes ocasionados nessa via, o vereador
Lúcio  de  Marchi  apresentou  uma  indicação  pedindo  a  melhoria  da
sinalização na bifurcação da Rua Saturno, com a rotatória da Avenida Parigot
de Souza. Para o vereador, a sinalização é uma das medidas para alertar os
motoristas  quanto  ao  abuso  de  velocidade  e  evitar  acidentes. Confira  a
proposta

Vereadores pedem recursos federais para remodelar Rua dos Pioneiros

Os vereadores Lucio de Marchi e Expedito Ferreira solicitaram, através do Requerimento nº 250, a
destinação de recursos através de emenda parlamentar pelo deputado federal Dilceu Sperafico
para a remodelação da Rua dos Pioneiros. “Com as reurbanizações da Rua 1º de Maio e da Rua
Capitão  Leônidas  Marques  que  atualmente  estão  em  execução,  ambas  sentidos  norte/sul,  é
imprescindível que seja feita na Rua dos Pioneiros o processo de reurbanização entre a Avenida
Senador Atílio Fontana e Rua Capitão Leônidas Marques”, apontam os vereadores. Segundo eles,
com a densidade demográfica  da Grande Pioneiro,  a Rua dos Pioneiros,  que cruza o  bairro
sentido leste/oeste, necessita do processo de reurbanização devido à sua relevância para aquela
região,  sendo  acesso  e  principal  via  de  tráfego  para  locais  públicos,  assim como empresas,
comércios, CERTI e BRF. Segundo eles, nos locais onde foi feita a reurbanização, como na Rua
1°  de  Maio,  ocorreu  forte  avanço  e  valorização  da  região,  beneficiando  a  todos  os
munícipes. Confira a proposta 

Vereador Lodi defende vacinação antirrábica de cães e gatos

O Requerimento nº 251, do vereador Walmor Lodi, propôs na Câmara Municipal a realização de
campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos em Toledo. O documento será enviado pelo
Legislativo à Agência de Defesa Agropecuária do Paraná – Adapar, solicitando a realização da
campanha. “Há vários anos não se realiza a imunização dos cães em Toledo, o que era uma
prática habitual neste município”,  aponta o documento, que deve ter cópias encaminhadas ao
deputado estadual José Carlos Schiavinato, à Coordenação de Proteção Animal da Secretaria do
Meio Ambiente do Município de Toledo e ao Conselho de Defesa e Proteção Animal de Toledo.
Atualmente estima-se que existam aproximadamente 10 mil animais soltos nas ruas da cidade e
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outros milhares sob os cuidados de seus donos, aponta o documento, que considera que o poder
público deve promover a vacinação para proteger os animais de rua e especialmente para que o
mal não se alastre para os demais animais, bem como que se dê a devida proteção às pessoas
expostas ao perigo do ataque dos animais soltos. Confira a proposta

Vereadores querem saber ranking do valor adicionado

Os vereadores Adriano Remonti, Marcos Zanetti e Vagner de Labio apresentaram na Câmara |
Municipal  o  Requerimento nº  252,  solicitando  informações  sobre  empresas  estabelecidas  no
Município  de Toledo.  Os vereadores  querem do Poder  Executivo  o  ranking  das 150  maiores
empresas estabelecidas em Toledo de acordo com o valor adicionado referente ao ano base de
2014. Os vereadores querem saber o valor adicionado da empresa e também o valor adicionado
referente à produção primária adquirida por ela, com exceção dos valores referentes ao valor
adicionado da Copel e de Telecomunicações, bem como que seja desconsiderado o acréscimo de
valor adicionado referente à mudança em relação à BRF S/A, que passou a adotar o preço de
mercado, e não o preço de custo, nas transferências de mercadorias para Paranaguá. Com isso o
valor  adicionado  da  BRF  saltou  de  R$  669.762.837,00  no  ano-base  2012  para  R$
1.012.809.285,00 em 2014. Confira a proposta

Vereador quer saber sobre o programa Toopedalando

O vereador Luiz Johann apresentou na Câmara Municipal o Requerimento nº 253, onde solicita

informações sobre a retirada do programa “Toopedalando”. O documento requer do  Executivo
Municipal informações sobre a extinção do programa “Toopedalando”, Vá
de bike e simplifique a sua vida, lançado em 2011. Tal solicitação se faz
devido  aos  pedidos  da  população  que  usufruía  do  programa  de
transporte alternativo e não poluente, aponta o vereador, que quer saber
“o motivo do encerramento do Programa”, “a quantidade de bicicletas que
ainda existem e local onde estão guardadas” e “se existe algum estudo
para o retorno do Programa”. Confira a proposta
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Requerimento destaca trabalho de agência de modelos

                                                          Foto: Paulo Torres

 Equipe da agência e modelos acompanharam a sessão da Câmara Municipal       

Foi apresentado na Câmara Municipal o Requerimento nº 249, de moção de aplausos para Ana
Jaqueline Gehlen pelo trabalho que vem desenvolvendo na Agência de Modelos Mirelly Fashion.
O  documento  é  assinado  pelos vereadores  Ademar  Dorfschmidt,  Edinaldo  Santos,  Genivaldo
Paes, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Reinaldo Rocha, Rogério Massing e Sueli Guerra e lembra
a  trajetória  da  agência  desde  1999,  quando  foi  criada. Ao  todo,  através  da  Agência  Mirelly
Fashion, foram conquistados 65 títulos nacionais e internacionais, sendo que destes, 19 foram em
1º lugar, tais como os títulos de Mini Miss Brasil e Miss Brasil Pré-Teen. Confira a proposta

Mosconi pede a reforma de telhado do CERTI do Coopagro

O  vereador  Neudi  Mosconi  apresentou  uma  indicação
pedindo a reforma do telhado do Centro de Revitalização da
Terceira  Idade  (CERTI)  no  Jardim  Coopagro.  Para  o
vereador,  a  reforma é necessária  para dar  seguimento  a
programação,  visto  que  o  telhado  está  cheio  de
goteiras. Confira a proposta
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Vereador  Airton  pede  recapeamento  asfáltico  na  Linha  São  Paulo

Preocupado com a trafegabilidade dos moradores, o vereador Airton Paula
apresentou uma indicação pedindo o recapeamento asfáltico da Linha São
Paulo.  Os  inúmeros  buracos  dificultam  o  escoamento  da  produção.  A
indicação,  apresentada  na  última  segunda-feira  (10),  durante  a  sessão
ordinária,  segue  agora  ao  Poder  Executivo. Confira  a  proposta

Genivaldo  indica  nome  de  Vitor  Gonchoroski  para  logradouro

Na última segunda-feira (10), o vereador Genivaldo Paes apresentou uma
indicação sugerindo o nome de Vitor Gonchoroski para logradouro público
municipal.  Vitor foi  um menino muito alegre e estudioso, faleceu e deixou
muitas  saudades,  segundo  o  vereador.  Para  eternizar  sua  passagem,  o
vereador sugeriu um logradouro público com seu nome. Confira a proposta

Mosconi pede instalação de móveis no CMEI Vó Tharcila

Na última segunda-feira (13),  o  vereador  Neudi  Mosconi  apresentou uma
indicação  pedindo  a  instalação  de  móveis  e  equipamentos  no  CMEI  Vó
Tharcila. A unidade há tempos reivindica por essas melhorias para atender
melhor  as  crianças  e  também  auxiliar  na  organização  interna. Confira  a
proposta

Superintendente expõe na Câmara situação da Hoesp                                       

                                                        Foto: Paulo Torres     
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 Superintendente relatou os ajustes já feitos e em andamento na Hoesp/Bom Jesus     

O superintendente da Hoesp/Bom Jesus, Thiago Stefanello, esteve na Câmara Municipal na segunda, dia 10, quando
expôs aos vereadores os principais números dos últimos cinco meses à frente da instituição. Com 447 funcionários e
141  médicos  e  40  enfermeiros  o  hospital  oferece  215  leitos,  atendendo  os  18  municípios  da  microrregião.  O
superintendente disse que o hospital vinha com um déficit de R$ 550 mil por trimestre, mas a Câmara Municipal fez a
devolução de dinheiro para pagamento de UTI pelos municípios, foi feita uma nova repactuação e a Secretaria da
Saúde vem cumprindo rigorosamente, apenas em agosto houve atraso. Stefanello disse porém que o hospital atende
todos os acidentes de trânsito, urgência e emergência e o problema não é nem falta de atendimento, mas de leitos.
“Precisamos que o Hospital Regional saia logo do papel e passe a funcionar para ajudar nessa sobrecarga”, disse
Thiago Stefanello aos vereadores. Veja mais

Vereador Renato pede abastecedouro comunitário na Linha Alto Espigão

Por meio da Indicação nº 369/2015 o vereador Renato Reimann, solicitou ao Executivo
que realize a implantação de um abastecedouro comunitário na Linha Alto Espigão, Distrito
de Novo Sobradinho. Tal pedido visa atender aos agricultores do local, a fim de que eles
tenham um local adequado para abastecer os pulverizadores. Confira a proposta

Maccari solicita hasteamento da bandeira na Praça Ângelo Citadin

A Indicação nº 366/2015, de autoria do vereador Odair Maccari, solicita ao Executivo que
faça o hasteamento da bandeira na Praça Ângelo Citadin durante a Semana da Pátria. O
motivo da solicitação é engrandecer as ações da semana cívica programada no Distrito de
Novo Sarandi. Confira a proposta
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