
Segmento  LGBT  fala  na  Câmara
sobre  cidadania  e  sexualidade 
.                                                                                                                                                                                            Foto: Paulo  Torres

Segmento usou a tribuna para falar de homossexualidade e preconceito
A Câmara Municipal  abriu  espaço na tribuna na segunda,  dia  27,  para o Coletivo de Lésbicas,  Gays,  Bissexuais,
Transexuais e Travestis Espaço da Diversidade e Coletivo Nacional da Juventude Negra Enegrecer, que falaram sobre
a homossexualidade. O assessor Técnico da Secretaria da Cultura Ivan Júnior Peron destacou a cidadania e disse que
não veio “brigar, ofender ou humilhar”, mas que os vereadores, “como servidores públicos, falando de um servidor para
outro, têm obrigação de agir para todos e para todas”. E criticou o Requerimento nº 083/2015, que propôs “Moção de
repúdio à Rede Globo pela exibição da telenovela Babilônia” e foi aprovado na Câmara no início do mês. Ele criticou a
emissora da telenovela mas disse que requerimentos como esse dão base à violência contra homossexuais. Para Ivan
“a homossexualidade é uma ilha cercada de ignorância por todos os lados”. Ele criticou o conservadorismo, apontando
que “qualquer relacionamento que não envolva pênis e vagina vai contra ele”. Veja mais 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/segmento-lgbt-fala-na-camara-sobre-cidadania-e-sexualidade


Vereador Ademar pede modificação da Carlos Sbaraini 

Em  sua  última  indicação  ao  Poder  Executivo  do  município,  o  vereador  Ademar
Dorfschmidt,  pediu  uma  modificação  da  Avenida  Carlos  Sbaraini,  transferindo  a
ciclofaixa para a lateral da via. A maior preocupação do vereador concentra-se no fato de
que  a  faixa  para  os  ciclistas,  atualmente,  se  encontra  no  meio  da  via  e  não  possui
elevação  alguma,  o  que  facilita  a  ocorrência  de  acidentes.  Com  a  mudança  na
remodelação  da  avenida,  os  ciclistas  teriam  mais  segurança. Confira  a  íntegra  da
proposta

Edinaldo Santos cobra reperfilamento asfáltico no Panorama

O vereador Edinaldo Santos cobrou reperfilamento asfáltico na Rua Alfredo Leite, mais
precisamente no cruzamento com a Rua Avelino Breto, no Jardim Panorama. Segundo o
relato do vereador, trata-se de um local com muitos buracos e que gera insegurança para
os moradores da região. Um reperfilamento asfáltico contribuiria com a qualidade de vida
das pessoas, aponta ele. Confira a íntegra da proposta

Câmara integra 30ª foto à Galeria de Ex-Presidentes do Legislativo
 
                                                                                                                                      Foto: Paulo Torres 

Ex-presidente Adriano e vereadores Reinaldo Rocha e Marcos Zanetti na instalação da foto

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5326_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/author/imprensa
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5325_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5325_texto_integral


A Câmara Municipal integrou na segunda, dia 27, a foto do vereador Adriano Remonti à Galeria de Ex-Presidentes do
Poder Legislativo de Toledo. O espaço foi criado para registrar parte da história da Câmara Municipal ao longo da
história do Município de Toledo. O ato de instalação da foto de Adriano Remonti foi presidido pelo atual presidente,
Ademar Dorfschmidt, às 14h, pouco antes da sessão ordinária de segunda-feira, dia 27. A Galeria de Ex-Presidentes da
Câmara Municipal passa agora a contar com 30 vereadores, os quais integraram as 15 legislaturas já empossadas em
Toledo. O vereador que por mais tempo presidiu a Câmara Municipal foi Wilmo Marcondes, enquanto por quatro anos
presidiram a Câmara Clécio Zenni, Ivo Rocha e Lúcio de Marchi. Veja mais

Vereador pede calçada no São Pelegrino

O vereador Lucio de Marchi apresentou a Indicação n° 184/2015,
pedindo  a  construção  de  calçada  na  Rua  Ângelo  Donim,  no
Loteamento São Pelegrino.  A reforma visa  diminuir  os  acidentes
causados nessa via que concentra grande fluxo de veículos, uma
vez que liga os bairros Jardim Porto Alegre e Vila Operária. Confira
a íntegra da proposta

Lodi indica redutor de velocidade na Attílio Fontana

O vereador Walmor Lodi (PR) quer a instalação de equipamentos de segurança 
para pedestres na Avenida Senador Atílio Fontana, no cruzamento com a Rua 
Armando Arrosi. A intenção é reduzir a velocidade dos veículos que transitam por 
essa via. De acordo com o vereador existe um declive no trecho que favorece o 
abuso de velocidade. No local transitam inúmeros automóveis, ônibus e 
caminhões, o que segundo a proposição, aumenta ainda mais o perigo no local. No
mesmo local, também transitam inúmeros estudantes, em sua maioria, alunos da 
Escola Shirlei Lorandi e Colégio Luiz Augusto Moraes Rego, além do fluxo intenso 
de trabalhadores. A indicação apresentada por Lodi foi feita assim que moradores 
da região entraram em contato com o gabinete apresentando as situações 
colocadas acima. Confira a íntegra da proposta

Edinaldo pede instalação de câmeras na Central Funerária

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5335_texto_integral
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 Vereador Edinaldo Santos

A Indicação n° 182/2015, do vereador Edinaldo Santos, sugere a
instalação de câmeras com captura de áudio e vídeo na Central
Funerária  de  Toledo.  A  proposta  é  que  a  câmera  seja  uma
ferramenta para diminuir as possíveis dúvidas em relação a prestação
de serviço, além de possibilitar a avaliação do atendimento oferecido para os
familiares. Confira a íntegra da proposta

Johann pede instalação de câmeras em CMEI's
Durante a última sessão ordinária (27), o vereador Luiz Johann apresentou
indicação pedindo a instalação de câmeras de monitoramento nos Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEI). As câmeras serão uma ferramenta
de auxílio para o cuidado das crianças e do patrimônio público, aponta o
vereador. Confira a íntegra da proposta

Lucio requer informações sobre pregões para Habitação e Urbanismo

Uma solicitação de informações referentes aos pregões de material de consumo 
para a Secretaria de Habitação e Urbanismo nos anos de 2013 e 2014 foi 
apresentada pelo vereador Lucio de Marchi. O vereador quer saber sobre a 

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5328
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quantidade de pregões realizados nos referidos anos com seus respectivos locais 
de aplicação. Além disso, ele também solicita no requerimento informações sobre a
entrega de material, contendo quantidade, especificação, e assinatura de quem 
recebeu o material. Outro material que Lucio de Marchi espera conseguir é uma 
cópia das propostas das empresas que participaram dos pregões com as 
respectivas atas dos processos. Confira a íntegra da proposta

Ademar sugere método de prevenção contra a dengue

                                                         Foto: Paulo  Torres

Vereador Ademar Dorfschmidt

O vereador Ademar Dorfschmidt, indicou uma maneira de prevenção contra o mosquito da
dengue, na tentativa de evitar uma proliferação da doença. Trata-se da perfuração dos
canos das placas de sinalização. De acordo com o vereador, em dias de chuva, a água
entra por pequenas aberturas existentes na parte superior das placas. Dessa forma, se
houver a perfuração, ocorreria o escoamento da água, que não seria usada pelo mosquito
para reproduzir-se. Confira a íntegra da proposta

Vereadores querem informações sobre detonações da Emdur

Os vereadores Edinaldo Santos (PSC) e Neudi Mosconi (SDD) solicitaram ao 
Poder Executivo que a Empresa de Desenvolvimento Urbano de Toledo (EMDUR) 
forneça informações sobre os custos da detonação de rocha na Pedreira do 
Marreco e Pedreira do Recanto Municipal. Os vereadores querem um relatório 

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5324_texto_integral
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detalhado de todos os valores dos serviços prestados desde 2013 até a presente 
data sobre os três espaços já citados. Entre as solicitações estão a quantidade 
processos licitatórios, o valor do custo por m³ de rocha detonada, o valor do custo 
por m³ de pedra com seus respectivos valores de produção, além do valor de 
venda do produto acabado. Os vereadores ainda requerem o valor de venda do 
produto acabado bem como cópias das notas fiscais e cronograma de todas as 
detonações realizadas, com as datas específicas. Confira a íntegra da proposta
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