
Câmara aprova áreas para
312 habitações 
                                                                                                                                               Foto: Paulo  Torres

Professores protestaram pela rejeição do requerimento de repúdio ao governador

A Câmara Municipal aprovou na sessão de segunda-feira, dia 18, em votação final, os
projetos de leis 53 e 54, desafetando e autorizando a doação de áreas do Município de
Toledo para investimentos em dois projetos de habitação. Um é no Loteamento Nascer do
Sol,  com 104  unidades  que  serão  feitas  pelo  Programa Minha  Casa  Minha  Vida em
convênio com a Cohapar e outro de 208 apartamentos no bairro São Francisco, pelo
programa Carta de Crédito FGTS. A sessão contou com professores estaduais que, com
roupas pretas e mordaças,  manifestaram-se contra a reprovação do Requerimento nº
132, que propunha moção de repúdio ao governador Beto Richa pela violência de 29 de



abril  em Curitiba. A sessão também votou e aprovou em turno final,  por unanimidade,
outros três projetos de leis. Veja mais

Reinaldo Rocha propõe alterar faixas de pedestres de rotatórias

Atendendo a  reivindicações  da  comunidade,  o  vereador  Reinaldo  Rocha apresentou a
indicação nº 231/2015 que solicita mudanças nas faixas de rotatórias. De acordo com o
vereador algumas delas vem causando efeito contrário,  ou seja,  ocasionado perigo ao
pedestre no momento da travessia, mesmo porque as faixas estão em local muito próximo
da conversão, pois com o veículo em movimento os motoristas não têm tempo de frear, o
que gera risco de acidentes envolvendo os usuários das vias. O sugerido por Reinaldo é
que as faixas sejam mudadas para 15 a 20m distantes das rotatórias. Confira a íntegra da
proposta

Vereador Lúcio indica a implantação de box para taxistas

Reiterando a indicação nº 493 de 2014, o vereador Lúcio de Marchi solicitou, novamente,
a  implantação  de  um  box  para  taxistas  no  Terminal  Rodoviário  Alcido  Leonardi.
Considerando imprescindível a presença desses profissionais no município, o vereador
sugere a construção desses box visando melhores condições de trabalho aos taxistas
que, atualmente, trabalham em condições abaixo da ideal. Confira a íntegra da proposta

Lodi sugere investir no aeroporto recursos da Câmara

Levando em conta que todos os anos há sobras do orçamento da Câmara Municipal, o

vereador Walmor Lodi apresentou uma indicação sugerindo o repasse de R$ 5000,000,00

(quinhentos  mil  reais),  para  investimentos  no  terminal  de  passageiros  do  Aeroporto

Municipal Luiz Dalcanalle Filho. Para Lodi, Toledo é sede de uma região metropolitana

que tem todas as condições favoráveis para tornar do aeroporto municipal, um aeroporto

da região Oeste do Paraná. Dessa forma, entende ser imprescindível a participação dos

vereadores em um projeto que trará desenvolvimento para o município. Confira a íntegra

da proposta

Odair Maccari pede colocação de pedra brita em Novo Sarandi

O vereador Odair Maccari, do Partido Progressista, indicou uma nova obra ao distrito de
Novo Sarandi. Desta vez, ele pede o patrolamento e colocação de pedra brita na estrada
rural que dá acesso à propriedade do senhor Osmar Ângelo Rettore e na Linha Guaçu.
Nos locais mencionados pelo vereador encontram-se outras propriedades privadas, de
produtores  suínos,  agricultores  e  afins.  Logo,  a  má  condição  das  estradas  rurais
impossibilita que os produtores transitem e atrapalha o desenvolvimento econômico do
local.Confira uma das propostas Confira a outra proposta
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Vereador Renato solicita abastecedouro na Linha Flórida

A falta de abastecedouro comunitário  gera grandes dificuldades aos agricultores da Linha
Flórida, os quais não têm local apropriado para abastecer os seus pulverizadores e fazer o
uso adequado de manejo e manipulação de agrotóxico. Foi pensando em atender essa
demanda dos  moradores  que o vereador  Renato  Reimann apresentou a Indicação nº
233/2015 solicitando ao  Executivo  que seja  implantado esse abastecedouro,  a  fim de
beneficiar os moradores. Confira a íntegra da proposta

Câmara consulta população sobre criação de distrito

                                                                                                                                  Foto: Paulo  Torres

Comissão organizadora do plebiscito durante reunião na terça-feira na Câmara Municipal
As comunidades de Bom Princípio, Gramado e Vista Alegre serão consultadas neste sábado, dia 23, sobre a proposta
de criação do Distrito de Bom Princípio. O plebiscito, organizado pela Câmara Municipal, será realizado das 13h às 17h
e deve ouvir  a  população sobre a proposta  de consulta  popular  aprovada na Câmara  Municipal.  Podem votar  no
plebiscito 840 eleitores inscritos em Vista Alegre, Bom Princípio e Gramado. A consulta será feita em cédula impressa
que será depositada em urnas distribuídas nos locais de votação tradicionais das três comunidades. Veja mais

Airton Paula indica instalação de lixeira antivandalismo

Uma ideia sustentável e inovadora é o que defende o vereador Airton Paula (PTB) ao
indicar  a  implantação  de  lixeiras  antivandalismo,  no  Centro  Cultural  Ondy  Hélio
Niederauer, Centro de Eventos Deziré Refosco e Terminal Rodoviário da Vila Pioneiro. O
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vereador apresentou a proposição durante a sessão ordinária realizada na tarde da última
segunda-feira,  dia  18  de  maio.  De  acordo  com  Airton,  “a  inexistência  de  lixeiras
impossibilita  que  a  população  deposite  o  lixo  em  local  adequado  e  contribui  com  a
poluição das ruas e com o entupimento de bueiros. Além de marcar os passeios públicos
e  atingir  a  estética  das  vias,  prejudicando  os  moradores,  comércio  local  e  o  próprio
espaço público”, defendeu na proposição. Confira a íntegra da proposta

Edinaldo Santos cobra transporte para alunos da Apada

O  vereador  Edinaldo  Santos  (PSC)  indicou  transporte  escolar  para  os  alunos  que
frequentam a Apada, a exemplo do que ocorre com os estudantes da Apae. A indicação é
encaminhada  ao Governo Municipal,  no  entanto  a  responsabilidade é  do Estado.  De
acordo com o vereador “o acesso à educação é direito e garantia fundamental a todos os
brasileiros, conforme preconizado pela Constituição Federal de 1988. O transporte escolar
deve,  igualmente,  ser  garantido,  a  fim  que  se  efetive  este  direito  fundamental”,
defende. Confira a íntegra da proposta

Vereadores indicam alteração do Estatuto dos Servidores

Os vereadores Lúcio de Marchi, Sueli Guerra, Neudi Mosconi, Genivaldo Paes e Edinaldo Santos, membros
da  Comissão  de  Trabalho,  Administração  e  Serviço  Público,  apresentaram  uma  indicação  sugerindo
alterações no Estatuto dos Servidores Municipais de Toledo no que diz respeito à cessão de servidores
públicos. A indicação busca corrigir um artigo do estatuto para deixar claro quanto à diferença de licença
e cessão de servidores. É caso de licença de servidor quando o mesmo assumir cargo de comissão no
respectivo Poder. Agora, quando se trata de assunção de cargo em outro Poder do município, é caso de
celebração de convênio para realização de cedência de servidor. Confira a proposta na íntegra

Massing pede atendimento odontológico na UBS de São Luiz

Atendendo a demanda dos moradores de São Luiz do Oeste, o vereador Rogério Massing apresentou a
Indicação  n°  235/2015,  pedindo  atendimento  odontológico  na  Unidade  Básica  de  Saúde  (UBS).  Os
moradores não contam com esse serviço no distrito e precisam deslocar-se até a cidade, além de precisar
custear  o  serviço.  A  indicação  foi  apresentada  durante  a  última  sessão  ordinária,  na  segunda-
feira. Confira a proposta na íntegra
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Parceria viabiliza curso aos servidores da Câmara

                                                                                                                      Foto: Paulo  Torres

Escola do Legislativo e Escola de Administração viabilizaram o curso em parceria
Uma parceria da Escola do Legislativo com a Escola de Administração Pública viabilizou um curso de atualização dos
servidores da Câmara Municipal de Toledo na área de redação de documentos e projetos. O curso, realizado entre os
dias 20 e 22 de maio,  contou com cerca de 30 participantes,  entre servidores e assessores,  e na sua abertura a
presidente da Escola do Legislativo, Sueli Guerra, destacou a necessidade de estar sempre aprendendo, além de sua
alegria em ver o número de inscritos. O ato, realizado na antiga sede da UFPR junto à Funet, também reuniu na sede
da Escola de Administração Pública, a sua diretora, Cláudia Piacenti, além dos professores Janete Márcia Nascimento e
Afonso Simch, que ministraram as aulas, e os servidores que integram a atual composição da Escola do Legislativo.

Vereador  pede  fiscalização  do  uso  de  ruas,  praças,  passeios  e
estradas com fim comercial

Por  meio  da  Indicação nº  230/2015  o vereador  Reinaldo  Rocha sugeriu  ao  Executivo
Municipal que fiscalize os passeios e vias públicas no que tange as atividades comerciais.
Segundo a proposição legislativa, existem muitas construtoras que fazem das calçadas
depósitos de materiais de construção, muitos bares colocam mesas e cadeiras na calçada,
o que acaba prejudicando os pedestres que precisam passar pelo local, assim como outras
situações. O vereador ainda expõe que o Artigo 90 da Lei Orgânica determina que isso
não poder acontecer em Toledo. Confira a proposta na íntegra
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Ademir Paludo pede reurbanização em rua de Toledo

O suplente de vereador Ademir Paludo, que representa o vereador Luiz Johann em sua
ausência, entrou com uma nova indicação, sugerindo a reurbanização, com asfaltamento,
de uma via. Trata-se da segunda pista da Rua Osvaldo Aranha, no Jardim Panorama. De
acordo com o vereador, o fato da rua ser muito movimentada, com um grande fluxo de
veículos justificaria a reurbanização. Confira a íntegra da proposta

Lúcio de Marchi quer implantação de travessia elevada

O vereador e líder do PP na Câmara, Lúcio de Marchi, pediu a implantação de travessia
elevada  na  Avenida  Nossa  Senhora  de  Fátima,  esquina  com  a  Rua  Arlei  Leonardi.
Segundo o relato do vereador, a construção dessa travessia traria mais segurança para
os moradores do local, que sofrem com o aumento do fluxo de veículos e a velocidade
dos mesmos.Confira a íntegra da proposta

Sueli Guerra quer instituir conservatório de música

                                                                                                                        Foto: Paulo  Torres

Vereadora Sueli Guerra  

Com o objetivo de criar propostas educativas e culturais no que diz respeito a música, a vereadora Sueli
Guerra apresentou uma indicação sugerindo a criação de um conservatório  de  música na secretaria
municipal  de  cultura.  No  entendimento  da  vereadora,  divulgar  a  música  é  uma  forma  de  criar
possibilidades de alavancar a produção cultural. Com o conservatório, os talentos da nossa cidade tem a
oportunidade de encontrar aqui, um espaço de aprimoramento, sem a necessidade de recorrer a outros
municípios.Confira a proposta na íntegra
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Rogério  propõe alteração de decreto ao Executivo Municipal

O Vereador Rogério Massing apresentou a indicação Nº 234/2015 que propõe a alteração
do decreto nº 755/2012. Esse decreto diz respeito aos critérios para implantação de novas
edificações  em  áreas  situadas  à  montante  do  ponto  de  captação  de  água  para  o
abastecimento da cidade de Toledo. A alteração proposta pelo vereador Rogério é que o
decreto contemple os condomínios de agroenergia estabelecidos pela Lei nº 2.171/2014.
Se a proposta apresentada por Rogério for acatada pelo executivo e um novo decreto for
publicado,  oportunizará  assim,  a  regularização  de  produção  e  de  processos,  além  da
fixação de mais famílias no campo. Confira a íntegra da proposta

Ademar quer aumento salarial para agentes de Toledo

O vereador  Ademar Dorfschmidt  (PMDB) indicou ao Poder Executivo que seja feita a
adesão  ao  piso  salarial  profissional  nacional  dos  Agentes  Comunitários  de  Saúde  e
Agentes  de  Combate  às  Endemias.  De  acordo  com  a  proposição,  o  piso  salarial
profissional  é  o  valor  abaixo  do  qual  a  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os
Municípios, não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agentes Comunitários
de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, para jornada de 40 (quarenta) horas
semanais. De acordo com a Lei nº 12.994/2014 o piso salarial profissional nacional dos
Agentes Comunitários e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$
1.014,00  mensais. Para  o  vereador  é  preciso  estabelecer  o  piso  salarial  profissional
nacional aos Agentes Comunitários e Agentes de Combate às Endemias, sancionado pela
Presidência da República. Confira a íntegra da proposta

Genivaldo indica estacionamento na Olivo Beal

A Escola Municipal Olivo Beal é uma das escolas que podem ser agraciadas com novo
estacionamento, conforme indicação o vereador Genivaldo Santos (PT). Para o vereador,
além  de “desafogar  a  vias,  é  uma  forma  de  valorizar os  servidores  que  enquanto
trabalham,  não  haveriam  de  preocupar-se  quanto  à  segurança  de  seus
veículos”, defendeu. Confira a íntegra da proposta
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