
Milhares dizem não ao fracking em Toledo              

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                 Foto: Paulo Torres

Vereadores, prefeito, secretários, lideranças  e populares foram ao Parque Ecológico 
Mais de 3 mil pessoas participaram domingo, dia 4, do ato contra a exploração de gás 
com uso do fracking na região de Toledo e no Brasil. A exploração na região está 
suspensa por liminar da Justiça Federal que ainda não tem decisão sobre o mérito e que 
veio após mobilização que contou com a Câmara Municipal e reuniu cerca de 2 mil 
pessoas nas ruas de Toledo em 3 de junho de 2014. O presidente da Câmara Municipal, 
Ademar Dorfschmidt, anunciou que Toledo vai enviar ônibus ao ato no Rio de Janeiro dia 
18 contra o leilão de novas áreas. “Nós somos uma família e daqui vamos contagiar o 
Paraná e o Brasil, não ao fracking, viva Toledo”, afirmou o vereador Tita Furlan, presidente
da Comissão de Meio Ambiente. O ato reuniu também os vereadores Vagner Delabio, 
Sueli Guerra, Expedito Ferreira, Walmor Lodi, Renato Reimann, Luís Fritzen, Airton Paula 
e Edinaldo Santos, além de outras autoridades e lideranças. Veja mais 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/ato-contra-o-fracking-reune-mais-de-3-mil-no-parque-ecologico


Vereador Rogério quer parceria para melhorar pista da Ciretran

O vereador Rogério Massing apresentou na Câmara Municipal a Indicação nº 494, onde 
propõe a realização de parceria com o Detran/PR para investimento em pista de testes 
para condutores em Toledo. As instalações seriam feitas na sede da 34ª Ciretran-
Circunscrição Regional de Trânsito, no Jardim Gisela, visando preparar os condutores 
cada vez mais, o que passa por qualificação em centros de formação de condutores e ao 
final pelos testes realizados no Detran. A pista de testes de motos da 34ª Ciretran, ainda 
da década de 80, encontra-se danificada pelo tempo, segundo o vereador, e já não 
oferece as condições necessárias. Para Rogério, seria necessário o estudo de uma 
parceria entre o Município e o Detran para que ocorra investimentos no local. O vereador 
lembra que hoje temos uma frota de mais de 90 mil veículos, dos quais 15.230 
motocicletas e 7.107 motonetas, além de ciclomotores. Rogério lembra também que o 
Município obteve em 2013 R$ 12,95 milhões através do Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA), em 2014 mais R$ 14,76 milhões e neste ano o valor já 
chegou a mais de R$ 19 milhões até setembro e o investimento proporcionaria melhorias 
em prol de um trânsito cada vez mais seguro, responsável e consciente. Confira a 
proposta

Posto do Procon na Expo Toledo receberá reclamações de celulares

As reclamações da população com relação ao sinal da telefonia celular em Toledo terão um 
espaço para sua apresentação durante a Expo Toledo 2015. A questão da telefonia celular tem 
motivado gestões da Câmara Municipal, Procon e Promotoria de Defesa do Consumidor junto à 
Anatel, que alegou não ter reclamações a respeito do serviço prestado pelas operadoras. Em 
função disso os três órgãos conseguiram junto ao Sindicato Rural a instalação de um posto 
avançado do Procon na Expo Toledo onde os consumidores poderão fazer suas reclamações. Ele 
funcionará junto à Praça da Alimentação, na sexta, das 18h às 22h; no sábado e domingo, das 
14h às 22h e na segunda-feira, das 14h às 21h. Confira o formulário sobre a telefonia    

Vereador sugere restauração de pontos de transporte coletivo

O vereador Expedito Ferreira, através da Indicação 486/2015, pede ao Poder Executivo a restauração 
dos pontos de transporte coletivo instalados na Rua Olavo Secco Rigon, Parque Industrial
Heriberto Secco, no Jardim Panorama. Segundo a indicação, os usuários do transporte 
público, em sua maioria trabalhadores, estão tendo dificuldades em utilizar o local, 
principalmente em dias de chuva, devido ao vandalismo ocorrido naquelas estruturas. O 
vereador também cita a importância do serviço prestado, que, por ser coletivo, possibilita 
a locomoção de baixo custo dentro da cidade. Confira a proposta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5952_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5960_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5960_texto_integral
http://www.toledo.pr.gov.br/portal/levantamento-de-opniao-referente-telefonia-movel-celular/levantamento-de-opniao-referente


Câmara  vota  moção  de  aplausos  à  Polícia  Civil  pelos  162  anos

Foi  proposto  na  Câmara  Municipal  na  sessão  de  segunda-feira,  dia  05,  o  Requerimento  nº  291,
assinado por oito vereadores, que encaminha moção de aplausos à Polícia Civil do Paraná pelos 162
anos de atividade. Os vereadores Genivaldo Paes, Airton Paula, Edinaldo Santos, Expedito Ferreira,
Renato Reimann, Rogério Massing, Tita Furlan e Vagner Delabio lembram que a instituição teve início
no dia 28 de setembro de 1853, através do Decreto Imperial n° 1237, assinado por Dom Pedro II, que
criou o cargo de chefe de polícia da Província do Paraná. “Com o passar dos anos, consolidou-se e
conquistou  sua  credibilidade  atuando  na  resolução  de  inúmeros  crimes”,  aponta  o  documento,
registrando que hoje são 4,4 mil agentes na ativa. A “Polícia Civil do Paraná tem desempenhado um
papel de êxito no decorrer desses 162 anos”, destaca o documento a ser encaminhado ao delegado-
chefe da 20ª Subdivisão Policial, Antônio Donizete Botelho.  Confira a proposta

Vereador Lúcio pede extensão de rede elétrica no Maracanã

A falta de iluminação no final da Rua Oscar Pedrini fez com que o vereador Lucio de Marchi sugerisse a

prolongação da rede de energia elétrica existente no Jardim Maracanã, através da Indicação 487/2015.

O local citado está em trâmite de legalização, porém um dos braços finais da rua faz fronteira a uma

mata,  gerando  certo  desconforto  aos  moradores  pela  possibilidade  de  criminosos  estarem  ali

escondidos. Assim, para evitar que isso aconteça, o vereador sugere que seja estendida a rede elétrica

e consequentemente também a iluminação pública daquela rua. Confira a proposta

Vereador Lúcio pede lombada em frente a CMEI

A falta  de  segurança  na Rua  Mario  Pudel, em frente ao  CMEI  Iraci  de  Souza  Batista,  fez  com  que  o

vereador  Lucio  de  Marchi  sugerisse  ao Poder Executivo  a  instalação  de  uma  lombada no  local.

Segundo a Indicação 488/2015, a intensa circulação de veículos faz com as pessoas e crianças que

frequentam o  CMEI,  a Escola  Municipal  Walter  Fontana  e  o  Ginásio  de  Esportes  Euzébio  Garcia

corram considerável risco ao atravessar a via. Confira a proposta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5954_texto_integr
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5953_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5946_texto_integral


Câmara aprova afastamento e viagem do prefeito  à Itália               

                                                                                        Foto: Alison Gorris

 Vereadores aprovaram  projeto da Mesa Diretora da Câmara autorizando a viagem à Itália
A Câmara  Municipal  de  Toledo  aprovou  na  sessão  de  segunda-feira,  dia  5  de  outubro,  o  Projeto  de
Resolução nº  31,  da Mesa Diretora  da Câmara,  autoriza  o  prefeito  municipal  a  afastar-se  do cargo e
ausentar-se do País para viagem à Itália, passando o cargo ao vice-prefeito Adelar Holsbach. Também o
presidente da Câmara Municipal, Ademar Dorfschmidt, viajará à Itália, onde visitará Milão e participará da
Expo Milano e vai conhecer projeto de usina de queima de lixo para geração de energia. Também foram
aprovados em votação final na segunda-feira os projetos 111, que institui o "Maio Amarelo", do vereador
Neudi Mosconi, e 159, do Executivo, que autoriza a abertura de créditos adicionais especial e suplementar
de R$ 3,382 milhões. Veja mais

Vereador Ademar propõe clínica de fisioterapia itinerante

Na última sessão ordinária (05), o vereador Ademar Dorfschmidt apresentou uma indicação

pedindo a implementação de uma clínica de fisioterapia itinerante. A clínica é instalada

dentro  de  um  ônibus,  transformando-se  em  posto  móvel  de  atendimento  para  essa

especialidade.  A  proposta  do  vereador  busca  levar  atendimento  a  todos  os  bairros,

principalmente nas comunidades mais  carentes,  além de possibilitar  o atendimento de

pessoas debilitadas que não podem se deslocar. Confira a proposta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5948
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-afastamento-e-viagem-do-prefeito


Airton pede restauração de sinalização da Parigot

Na última segunda-feira (05), o vereador Airton Paula apresentou uma indicação pedindo a

restauração da sinalização horizontal da Avenida Parigot de Souza, no trecho em frente à

Unipar. A proposta busca prevenir acidentes, considerando que a via é de intenso fluxo de

veículos  principalmente  nos  horários  de  entrada  e  saída  dos  alunos  da

universidade. Confira a proposta

Câmara  destaca  trajetória  da  Femai  e  parabeniza  evento

A Câmara teve proposto na sessão de segunda-feira, dia 5, o Requerimento nº 292, firmado por dez

vereadores,  que  manifesta  moção de  aplausos  à  Associação  Comercial  e  Empresarial  de Toledo,

“pelos  excelentes  resultados  conquistados  na  4ª  Feira  de  Máquinas,  Automação  e  Indústrias”.  O

documento  dos  vereadores  Walmor  Lodi,  Ademar  Dorfschmidt,  Airton  Paula,  Edinaldo  Santos,

Genivaldo  Paes,  Marcos  Zanetti,  Neudi  Mosconi,  Rogério  Massing,  Tita  Furlan  e  Vagner  Delabio

destaca que a Femai surgiu em 2011 a partir do papel da indústria em Toledo. “Idealizada no ano de

2011, a FEMAI nasceu calcada na grandeza da realidade do Município que é o maior polo industrial da

região, com mais de 700 indústrias instaladas, em pleno funcionamento, gerando mais de 60% dos

empregos  formais  de  Toledo  e  responsáveis  por  grande  parte  da  receita  de  impostos  e  tributos

auferidos pela municipalidade”, apontam os vereadores. O documento da Câmara Municipal lembra

que a FEMAI começou com 26 empresas, passou para 48 e neste ano chegou a 60 expositores. “A

feira mostra que Toledo é o maior potencial de inovação no Oeste e o evento é uma iniciativa de

vanguarda no Paraná”, aponta o Requerimento nº 292.  Confira a propos  ta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5950
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5947_texto_integral


Edinaldo pede travessia elevada no Largo São Vicente 

O  vereador  Edinaldo  Santos  apresentou,  na  última  segunda-feira  (05),  o  pedido  de

implantação de uma travessia elevada na Largo São Vicente de Paulo, em frente ao Lar

Irmãos Dentzer. A implantação busca diminuir trazer maior segurança para os idosos que

frequentam a casa, mas também aos pedestres que circulam pelo centro de Toledo, uma

vez que a referida rua é de intenso fluxo de veículos. Confira a proposta

Vereador Maccari pede troca de lâmpadas no Memorial da Cerâmica 

A Praça Memorial da Cerâmica é um ponto de grande visitação no Distrito de Novo Sarandi, tanto pelos

moradores  quanto  pelas  pessoas  que  passam por  lá.  Entretanto,  a  falta  de  iluminação  devido  a

algumas lâmpadas queimadas,  faz com que a população evite ir  até lá  durante a noite.  Por isso,

através da Indicação 489/2015, o vereador Odair Maccari pede ao chefe do Poder Executivo a troca

das  lâmpadas,  para  que  assim  o  ambiente  volte  a  ser  iluminado,  seguro  e  consequentemente

visitado. Confira a proposta

Maccari solicita pintura de postes em Novo Sarandi

Sempre atuante no Distrito de Novo Sarandi, o vereador Odair Maccari, do Partido Progressista (PP), fez
nova indicação à localidade em questão. Dessa vez, a solicitação visa a pintura dos super postes da
Avenida Marechal Castelo Branco. A indicação se dá pelo fato de que, apesar da instalação destes
postes ter ocorrido há algum tempo, ainda não ocorreu o serviço de pintura dos mesmos.  Confira a
proposta  

Renato Reimann sugere obras em distrito de Toledo

O vereador Renato Reimann, do PP, apresentou duas indicações ao Poder Executivo Municipal visando
obras no Distrito de Vila Nova, em Toledo. A primeira indicação, de número 491, pede a criação de um
centro de múltiplo uso naquela localidade. Segundo o vereador, os moradores locais não possuem um
espaço para realizar atividades comunitárias, como eventos e palestras, e até eventos particulares,
como  funerais  ou  festas.  Confira  a  proposta A  outra  indicação,  de  número  492,  pede
pavimentação asfáltica no pátio do Centro de Eventos de Vila Nova. O vereador lembra que, em dias
de chuva, o local fica muito sujo, provocando desordem e alta quantidade de sujeira.   Confira a
proposta 

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5958_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5958_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5957_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5956_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5956_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5955_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5951


Vagner sugere sinalizar pista reduzida na Industrial

O vereador  Vagner Delabio apresentou na Câmara Municipal  a  Indicação nº  497,

onde propõe ao Poder Executivo a sinalização do final da pista dupla na Rua Santos

Dumont. A rua foi transformada em avenida na Vila Industrial, mas no final da pista

dupla, na altura do cruzamento com Rua Rocha Pombo, o motorista é obrigado a uma

manobra brusca. O vereador lembra que que devido ao fim de loteamentos na Santos

Dumont, no lado direito no sentido centro-bairro encontra-se chácaras, nas quais não

há obrigatoriedade de pavimentação de ruas e praticamente a via está em meia pista,

obrigando  a  uma  manobra  brusca  sem aviso  prévio  sobre  a  mudança. Confira  a

proposta

Vereador sugere realização de sessões de acupuntura via SUS

O vereador Rogério Massing, do PSDB, entrou com uma indicação junto ao Poder Executivo Municipal para
que viabilize sessões de acupuntura para os usuários do sistema de saúde do município de Toledo. A
indicação fala em realizar uma consulta, tanto orçamentária quanto estrutural, para se ter noção da
possibilidade de implementação da medida no município. Confira a proposta 

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5959_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5963_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5963_texto_integral


Vereador  quer  sinalização  na  Nossa  Senhora  de  Fátima

O vereador  Vagner Delabio apresentou na Câmara Municipal  a  Indicação nº  496,

onde propõe ao Poder Executivo a sinalização do final da pista dupla na Avenida

Nossa  Senhora  de  Fátima.  O  vereador  aponta  que  a  avenida,  na  altura  do

cruzamento com a Rua Santina Binda Donassolo, está em meia pista, devido ao fim

de loteamentos na referida rua, no sentido bairro-centro. A situação obriga o motorista

a uma manobra brusca para a qual ele não tem alerta, aponta o vereador. O vereador

aponta  que  ali  encontram-se  chácaras,  para  as  quais  não  há  obrigatoriedade  de

pavimentação de ruas, mas a sinalização adequada do final da pista dupla na Avenida

Nossa Senhora de Fátima traria maior segurança. Confira a proposta

Audiência mostra Toledo bancando 83,15% da Saúde e discute HR

                                                         Foto:  Paulo Torres 

s
 Prefeito e presidente da Câmara participaram da audiência da Comissão da Saúde e Seguridade   

O Município de Toledo vem bancando 83,15% do gasto com saúde, ficando o Estado e a União com o

restante, que está abaixo dos percentuais que deveriam investir no setor. A informação foi divulgada na

audiência pública de prestação de contas da saúde no quadrimestre de maio a agosto, realizada no dia 30

de setembro, na Câmara Municipal, a partir das 18:30h, onde também foi falado do compromisso estadual

de  equipar  o  Hospital  Regional.  O  vereador  Marcos  Zanetti,  presidente  da  Comissão  da  Saúde  e

Seguridade Social comentou que “é o primo pobre pagando a conta”, com a secretária Denise Campos

lembrando que a frase foi usada por Marcel Micheletto, da Associação dos Municípios do Paraná, para

comentar da situação atual dos municípios em relação ao Estado e à União. Veja mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/audiencia-mostra-toledo-bancando-83-15-da-saude-e-discute-hr
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5962_texto_integral


Maccari solicita pintura de postes em Novo Sarandi

Sempre atuante no Distrito de Novo Sarandi, o vereador Odair Maccari, do Partido Progressista (PP), fez
nova indicação na Câmara Municipal ao Poder Executivo para atender aquela comunidade. Dessa vez,
a solicitação visa a pintura dos super postes da Avenida Marechal Castelo Branco. A indicação se dá
pelo fato de que, apesar da instalação destes postes ter ocorrido há algum tempo, ainda não ocorreu o
serviço de pintura dos mesmos. Confira a proposta 

Ademar propõe miniauditório na Henrique Brod

Com a finalidade  de proporcionar  maior  interação  entre  escola  e  comunidade,  o  vereador

Ademar  Dorfschmidt  apresentou  uma  indicação  sugerindo  a  construção  de  um

miniauditório na Escola Municipal Professor Henrique Brod, no Panorama. A construção

beneficiará  além dos  alunos,  todos  da  região,  que  contarão  com esse  espaço  para  a

realização de reuniões, palestras e encontros. Confira a proposta

Renato Reimann sugere obras em distrito de Toledo

O vereador Renato Reimann, do PP, apresentou duas indicações ao Poder Executivo Municipal visando
obras no Distrito de Vila Nova, em Toledo. A primeira indicação, de número 491, pede a criação de um
centro de múltiplo uso naquela localidade. Segundo o vereador, os moradores locais não possuem um
espaço para realizar atividades comunitárias, como eventos e palestras, e até eventos particulares,
como funerais ou festas. A outra indicação, de número 492, pede pavimentação asfáltica no pátio do
Centro de Eventos de Vila Nova. O vereador lembra que, em dias de chuva, o local fica muito sujo,
provocando desordem e alta quantidade de sujeira. Confira a proposta

Vereador sugere realização de sessões de acupuntura via SUS

O vereador Rogério Massing, do PSDB, entrou com uma indicação junto ao Poder Executivo Municipal para
que viabilize sessões de acupuntura para os usuários do sistema de saúde do município de Toledo. A
indicação fala em realizar uma consulta, tanto orçamentária quanto estrutural, para se ter noção da
possibilidade de implementação da medida no município. Confira a proposta
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	Câmara aprova afastamento e viagem do prefeito  à Itália                                                                                                        Foto: Alison Gorris
	 Vereadores aprovaram  projeto da Mesa Diretora da Câmara autorizando a viagem à Itália
	A Câmara Municipal de Toledo aprovou na sessão de segunda-feira, dia 5 de outubro, o Projeto de Resolução nº 31, da Mesa Diretora da Câmara, autoriza o prefeito municipal a afastar-se do cargo e ausentar-se do País para viagem à Itália, passando o cargo ao vice-prefeito Adelar Holsbach. Também o presidente da Câmara Municipal, Ademar Dorfschmidt, viajará à Itália, onde visitará Milão e participará da Expo Milano e vai conhecer projeto de usina de queima de lixo para geração de energia. Também foram aprovados em votação final na segunda-feira os projetos 111, que institui o "Maio Amarelo", do vereador Neudi Mosconi, e 159, do Executivo, que autoriza a abertura de créditos adicionais especial e suplementar de R$ 3,382 milhões. Veja mais
	Vereador Ademar propõe clínica de fisioterapia itinerante
	Na última sessão ordinária (05), o vereador Ademar Dorfschmidt apresentou uma indicação pedindo a implementação de uma clínica de fisioterapia itinerante. A clínica é instalada dentro de um ônibus, transformando-se em posto móvel de atendimento para essa especialidade. A proposta do vereador busca levar atendimento a todos os bairros, principalmente nas comunidades mais carentes, além de possibilitar o atendimento de pessoas debilitadas que não podem se deslocar. Confira a proposta
	Airton pede restauração de sinalização da Parigot
	Na última segunda-feira (05), o vereador Airton Paula apresentou uma indicação pedindo a restauração da sinalização horizontal da Avenida Parigot de Souza, no trecho em frente à Unipar. A proposta busca prevenir acidentes, considerando que a via é de intenso fluxo de veículos principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos da universidade. Confira a proposta
	Câmara destaca trajetória da Femai e parabeniza evento A Câmara teve proposto na sessão de segunda-feira, dia 5, o Requerimento nº 292, firmado por dez vereadores, que manifesta moção de aplausos à Associação Comercial e Empresarial de Toledo, “pelos excelentes resultados conquistados na 4ª Feira de Máquinas, Automação e Indústrias”. O documento dos vereadores Walmor Lodi, Ademar Dorfschmidt, Airton Paula, Edinaldo Santos, Genivaldo Paes, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Rogério Massing, Tita Furlan e Vagner Delabio destaca que a Femai surgiu em 2011 a partir do papel da indústria em Toledo. “Idealizada no ano de 2011, a FEMAI nasceu calcada na grandeza da realidade do Município que é o maior polo industrial da região, com mais de 700 indústrias instaladas, em pleno funcionamento, gerando mais de 60% dos empregos formais de Toledo e responsáveis por grande parte da receita de impostos e tributos auferidos pela municipalidade”, apontam os vereadores. O documento da Câmara Municipal lembra que a FEMAI começou com 26 empresas, passou para 48 e neste ano chegou a 60 expositores. “A feira mostra que Toledo é o maior potencial de inovação no Oeste e o evento é uma iniciativa de vanguarda no Paraná”, aponta o Requerimento nº 292.  Confira a proposta
	Edinaldo pede travessia elevada no Largo São Vicente
	O vereador Edinaldo Santos apresentou, na última segunda-feira (05), o pedido de implantação de uma travessia elevada na Largo São Vicente de Paulo, em frente ao Lar Irmãos Dentzer. A implantação busca diminuir trazer maior segurança para os idosos que frequentam a casa, mas também aos pedestres que circulam pelo centro de Toledo, uma vez que a referida rua é de intenso fluxo de veículos. Confira a proposta
	Vereador Maccari pede troca de lâmpadas no Memorial da Cerâmica 
	A Praça Memorial da Cerâmica é um ponto de grande visitação no Distrito de Novo Sarandi, tanto pelos moradores quanto pelas pessoas que passam por lá. Entretanto, a falta de iluminação devido a algumas lâmpadas queimadas, faz com que a população evite ir até lá durante a noite. Por isso, através da Indicação 489/2015, o vereador Odair Maccari pede ao chefe do Poder Executivo a troca das lâmpadas, para que assim o ambiente volte a ser iluminado, seguro e consequentemente visitado. Confira a proposta
	Maccari solicita pintura de postes em Novo Sarandi
	Sempre atuante no Distrito de Novo Sarandi, o vereador Odair Maccari, do Partido Progressista (PP), fez nova indicação à localidade em questão. Dessa vez, a solicitação visa a pintura dos super postes da Avenida Marechal Castelo Branco. A indicação se dá pelo fato de que, apesar da instalação destes postes ter ocorrido há algum tempo, ainda não ocorreu o serviço de pintura dos mesmos.  Confira a proposta 
	Renato Reimann sugere obras em distrito de Toledo
	O vereador Renato Reimann, do PP, apresentou duas indicações ao Poder Executivo Municipal visando obras no Distrito de Vila Nova, em Toledo. A primeira indicação, de número 491, pede a criação de um centro de múltiplo uso naquela localidade. Segundo o vereador, os moradores locais não possuem um espaço para realizar atividades comunitárias, como eventos e palestras, e até eventos particulares, como funerais ou festas. Confira a proposta A outra indicação, de número 492, pede pavimentação asfáltica no pátio do Centro de Eventos de Vila Nova. O vereador lembra que, em dias de chuva, o local fica muito sujo, provocando desordem e alta quantidade de sujeira.  Confira a proposta
	Vagner sugere sinalizar pista reduzida na Industrial
	O vereador Vagner Delabio apresentou na Câmara Municipal a Indicação nº 497, onde propõe ao Poder Executivo a sinalização do final da pista dupla na Rua Santos Dumont. A rua foi transformada em avenida na Vila Industrial, mas no final da pista dupla, na altura do cruzamento com Rua Rocha Pombo, o motorista é obrigado a uma manobra brusca. O vereador lembra que que devido ao fim de loteamentos na Santos Dumont, no lado direito no sentido centro-bairro encontra-se chácaras, nas quais não há obrigatoriedade de pavimentação de ruas e praticamente a via está em meia pista, obrigando a uma manobra brusca sem aviso prévio sobre a mudança. Confira a proposta
	Vereador sugere realização de sessões de acupuntura via SUS
	O vereador Rogério Massing, do PSDB, entrou com uma indicação junto ao Poder Executivo Municipal para que viabilize sessões de acupuntura para os usuários do sistema de saúde do município de Toledo. A indicação fala em realizar uma consulta, tanto orçamentária quanto estrutural, para se ter noção da possibilidade de implementação da medida no município. Confira a proposta
	Vereador quer sinalização na Nossa Senhora de Fátima O vereador Vagner Delabio apresentou na Câmara Municipal a Indicação nº 496, onde propõe ao Poder Executivo a sinalização do final da pista dupla na Avenida Nossa Senhora de Fátima. O vereador aponta que a avenida, na altura do cruzamento com a Rua Santina Binda Donassolo, está em meia pista, devido ao fim de loteamentos na referida rua, no sentido bairro-centro. A situação obriga o motorista a uma manobra brusca para a qual ele não tem alerta, aponta o vereador. O vereador aponta que ali encontram-se chácaras, para as quais não há obrigatoriedade de pavimentação de ruas, mas a sinalização adequada do final da pista dupla na Avenida Nossa Senhora de Fátima traria maior segurança. Confira a proposta
	Audiência mostra Toledo bancando 83,15% da Saúde e discute HR
	                                                       Foto:  Paulo Torres 
	s  Prefeito e presidente da Câmara participaram da audiência da Comissão da Saúde e Seguridade   
	O Município de Toledo vem bancando 83,15% do gasto com saúde, ficando o Estado e a União com o restante, que está abaixo dos percentuais que deveriam investir no setor. A informação foi divulgada na audiência pública de prestação de contas da saúde no quadrimestre de maio a agosto, realizada no dia 30 de setembro, na Câmara Municipal, a partir das 18:30h, onde também foi falado do compromisso estadual de equipar o Hospital Regional. O vereador Marcos Zanetti, presidente da Comissão da Saúde e Seguridade Social comentou que “é o primo pobre pagando a conta”, com a secretária Denise Campos lembrando que a frase foi usada por Marcel Micheletto, da Associação dos Municípios do Paraná, para comentar da situação atual dos municípios em relação ao Estado e à União. Veja mais
	Maccari solicita pintura de postes em Novo Sarandi
	Sempre atuante no Distrito de Novo Sarandi, o vereador Odair Maccari, do Partido Progressista (PP), fez nova indicação na Câmara Municipal ao Poder Executivo para atender aquela comunidade. Dessa vez, a solicitação visa a pintura dos super postes da Avenida Marechal Castelo Branco. A indicação se dá pelo fato de que, apesar da instalação destes postes ter ocorrido há algum tempo, ainda não ocorreu o serviço de pintura dos mesmos. Confira a proposta 
	Ademar propõe miniauditório na Henrique Brod
	Com a finalidade de proporcionar maior interação entre escola e comunidade, o vereador Ademar Dorfschmidt apresentou uma indicação sugerindo a construção de um miniauditório na Escola Municipal Professor Henrique Brod, no Panorama. A construção beneficiará além dos alunos, todos da região, que contarão com esse espaço para a realização de reuniões, palestras e encontros. Confira a proposta
	Renato Reimann sugere obras em distrito de Toledo
	O vereador Renato Reimann, do PP, apresentou duas indicações ao Poder Executivo Municipal visando obras no Distrito de Vila Nova, em Toledo. A primeira indicação, de número 491, pede a criação de um centro de múltiplo uso naquela localidade. Segundo o vereador, os moradores locais não possuem um espaço para realizar atividades comunitárias, como eventos e palestras, e até eventos particulares, como funerais ou festas. A outra indicação, de número 492, pede pavimentação asfáltica no pátio do Centro de Eventos de Vila Nova. O vereador lembra que, em dias de chuva, o local fica muito sujo, provocando desordem e alta quantidade de sujeira. Confira a proposta
	Vereador sugere realização de sessões de acupuntura via SUS
	O vereador Rogério Massing, do PSDB, entrou com uma indicação junto ao Poder Executivo Municipal para que viabilize sessões de acupuntura para os usuários do sistema de saúde do município de Toledo. A indicação fala em realizar uma consulta, tanto orçamentária quanto estrutural, para se ter noção da possibilidade de implementação da medida no município. Confira a proposta

