
Alunos acompanham sessões e usam a tribuna
                                                                                                                        Foto: Paulo Torres

Estudante Larissa fala na tribuna antes da sessão da CâmaraA sessão da 
Câmara Municipal de Toledo nesta semana foi realizada na quarta-feira, dia 
22, devido ao feriado de Tiradentes, sendo presidida pelo vice-presidente 
Walmor Lodi devido a viagem do presidente Ademar Dorfschmidt. Antes da 
sessão dois alunos do Colégio Castelo Branco/Premen, Larissa Grando e 
Mateus Bellaver, usaram a tribuna, além do professor Everson Grando. A 
participação, acompanhada pelo diretor, professor Carlos Arthur “Tite” 
Longen, decorreu das presenças de quatro turmas do segundo ano do 
Premen nas últimas duas sessões da Câmara Municipal. O professor 
Everson Grando, que ministra Sociologia no Colégio Castelo Branco/Premen 
e também no Colégio Jardim Europa e Esperança Covatti, as visitas à 
Câmara mostraram aos estudantes aspectos práticos da Sociologia, cujo 



estudo nem sempre é fácil, pois muitas vezes as pessoas trazem seus 
conceitos enraizados, ou preconceito. O presidente da sessão e vice-
presidente da Câmara Municipal, Walmor Lodi, disse aos estudantes e 
professores que o Poder Legislativo está “de portas abertas, quando 
decidirem vir será motivo de alegria e satisfação”. Veja mais

Vereador sugere reparos na calçada do Ondy Niederauer
O  vereador  Airton  Paula  apresentou  a  Indicação  n°  170/2015,
sugerindo reparos na calçada de acesso às dependências do Centro
Cultural  Ondy  Hélio  Niederauer.  O  local  apresenta  falta  de
acessibilidade  para  cadeirantes  e  portadores  de  mobilidade
reduzida,  principalmente  na  calçada  da  entrada  principal.  A
proposição  apresentada  na  última  quarta-feira,  segue  agora  ao
Executivo. Confira a proposta na íntegra

Aprovada lei de limitação no abastecimento em postos
A Câmara Municipal de Toledo aprovou em turno final em sessão na quarta-feira, dia 22 de abril, o Projeto de Lei nº 22,
do vereador Vagner Delabio. A votação foi acompanhada por representantes do Sindicato dos Frentistas de Cascavel e
Região, entidade que vem alertando para os riscos do benzeno contido nos combustíveis para os trabalhadores em
postos e condutores de veículos. Propostas semelhantes foram aprovadas nas últimas semanas na Câmara de Foz do
Iguaçu  e  Câmara  de  Cascavel.  Pelo  Projeto  de  Lei  nº  22,  fica  proibido  o  abastecimento  de  combustível  após  o
acionamento da trava de segurança da bomba abastecedora, nos postos de combustíveis. O descumprimento da norma
implicará multa no valor de 100 URTs (R$ 6.061,00), aplicada em dobro em caso de reincidência. Veja mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-lei-limitando-abastecimento-em-postos
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5298
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/estudantes-falam-na-tribuna-da-camara-municipal-de-toledo


Vereador requer melhoria nos Correios em ToledoVereador Walmor Lodi

Foi  apresentado  na  Câmara  Municipal  o Requerimento nº  109,  do vereador  Walmor  Lodi,
solicitando melhorias nos serviços e nas dependências da Central de Distribuição de Documentos
dos Correios em Toledo. No documento o vereador solicita que seja enviado ofício pela Câmara
Municipal de Toledo à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, solicitando melhorias
no serviço e nas dependências da Central de Distribuição de Documentos em Toledo. O vereador
aponta  que  está  crescendo  diariamente  o  número  de  reclamações  relativas  aos  serviços  de
entrega de correspondências e documentos, endereços de fácil identificação deixam de receber
suas correspondências e há registros de correspondências entregues em endereços ou locais
inadequados, acarretando extravios e consequências aos destinatários,  especialmente boletos,
carnês  de  pagamentos  ou  similares.  O  vereador  aponta  ainda  que  o  horário  e  espaço  de
atendimento do CDD – Centro de Distribuição de Documentos – necessita de urgentes melhorias,
pois o atendimento é somente à tarde, em curto espaço de tempo, em local que não apresenta
nenhuma  adequação  para  acomodação  adequada  do  público,com longas  filas  no  passeio,
expostas a sol  forte,  chuva  e  outras  inconveniências. O  documento  é endereçado à  Gerência
Regional de Toledo; à Gerência Regional de Cascavel e à Gerência Regional de Curitiba; com
cópia ao Poder Executivo Municipal, ao deputado estadual José Carlos Schiavinato e ao deputado
federal Dilceu Sperafico. Confira a proposta na íntegra

Vereador Lúcio pede recapeamento no Concórdia
De autoria do vereador Lúcio  de Marchi,  a Indicação nº 171/2015 solicita ao Executivo
municipal  recapeamento  de  ruas  do  Jardim  Concórdia, as quais estão  deterioradas,
apresentando diversos buracos. Na proposição legislativa o vereador enaltece que o bairro
possui UBS, CMEI, escola e outras estruturas, elevando o fluxo de veículos no local e por
essaestruturação as  ruas  precisam  estar  em  condições  de  trafegabilidade. Confira  a
proposta na íntegra

Edinaldo sugere reperfilamento no Jardim Panorama
Para melhorar o fluxo dos veículos da Rua Adão Alves, o vereador
Edinaldo  Santos  apresentou  uma  indicação  sugerindo  um
reperfilamento. O asfalto está cheio de buracos, o que dificulta para
quem transita naquela rua. Se aceita, a reforma promoverá melhor
trafegabilidade  e  segurança  na  via,  aponta  ele.  A  indicação  foi
apresentada  durante  a  sessão  ordinária  de  quarta-feira
(22). Confira a proposta na íntegra

Lodi quer informações sobre recursos do Funrebom

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5299
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5302_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5302_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5316_texto_integral


O vereador Walmor Lodi solicitou na Câmara Municipal informações sobre o Funrebom-Fundo de
Reequipamento  do  Corpo  de  Bombeiros  de  Toledo.  Através  do  Requerimento nº  108,
o vereador requer, entre outras informações, a disponibilidade financeira (caixa) do Fundo em 31
de dezembro de 2012, a receita anual arrecadada da Taxa de Combate a Incêndios nos exercícios
de 2013 e de 2014 e a receita anual arrecadada com as multas, juros e correções sobre a Taxa de
Combate a Incêndios nos exercícios de 2013 e de 2014. O documento apresentado na Câmara
também solicita a receita anual arrecadada da Taxa de Vistoria de Segurança Contra Incêndios
nos exercícios de 2013 e de 2014, a receita anual arrecadada com as multas, juros e correções
sobre a Taxa de Vistoria de Segurança Contra Incêndios nos exercícios de 2013 e de 2014 e
os repasses mensais feitos  ao  Funrebom nos  exercícios  de  2013  e  de  2014, além  da  sua
disponibilidade  financeira  em  31  de  dezembro  de  2014  e  na  presente  data, entre  outras
informações. Confira a proposta na íntegra

Lúcio de Marchi solicita reparos no Memorial do Trabalhador                      
                                

                                                                                                                                                             
 Foto: Paulo Torres

Vereador Lúcio de Marchi

Localizado próximo ao trevo de acesso a Toledo na BR 467 o Memorial do Trabalhador foi
criado em 2007 com o intuito de homenagear os trabalhadores. Devido a infiltrações de
água  nas  peças  de  cerâmica, porém,  ele precisa  de  alguns  reparos. É  o  que aponta o
vereador Lúcio de Marchi na Indicação nº 172/2015, onde sugere as providências. Confira
a proposta na íntegra

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5303_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5303_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5315_texto_integral


Genivaldo pede asfaltamento da Rua Maranhão
Durante a 12ª sessão ordinária (22), o vereador Genivaldo Paes
apresentou uma indicação pedindo pavimentação asfáltica na Rua
Maranhão, com início na Rua Itacorá até a Rua Guaíra. A obra no
trecho  de  600  metros  beneficiará  os  moradores  da  região  e
favorecerá  a  trafegabilidade  da  região,  principalmente  por  dar
acesso ao trevo de Ouro Verde do Oeste, aponta o vereador. Confira
a proposta na íntegra

Maccari solicita roçada e capina nos passeios de Novo Sarandi
A Indicação nº 172/2015,  de  autoria  do  legislador  Odair  Maccari,  solicita  ao Executivo
municipal serviços de limpeza nas ruas do Distrito de Novo Sarandi. O motivo do pedido é
que há muito tempo não é realizado isso no distrito e também para proporcionar mais
segurança e garantir a saúde da população local. Confira a proposta na íntegra
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