
Câmara de Toledo aprova novo Regimento Interno
                                                          Foto: Paulo Torres

Novo Regimento Interno da Câmara foi aprovado pelos vereadores na segunda-feira   

A Câmara Municipal aprovou nesta semana novo Regimento Interno para regular suas atividades e sessões, após um

trabalho de discussão realizado pela CLR-Comissão de Legislação e Redação do Projeto de Resolução nº 43, da CLR,

de 2014. A Comissão é integrada pelos vereadores Vagner Delabio, presidente; Tita Furlan, vice-presidente; Lúcio de

Marchi, vice-presidente; e Marcos Zanetti  e Odair Maccari,  membros, e o projeto foi aprovado por unanimidade na
sessão de segunda-feira, dia 13 de julho. O Regimento Interno contém as regras básicas do funcionamento da
Câmara Municipal, as sessões, os debates, condutas dos vereadores, trâmite das propostas, entre outras normas,
em 311 artigos,  quatro a mais do que o anterior,  de 2012. O Regimento Interno reduziu de dez para sete as
Comissões  Permanentes,  mas  deu  maior  autonomia  a  seus  presidentes  para  prorrogar  prazos  e  deferir
justificativas de faltas,  por  exemplo. Após publicação digital  o  novo  Regimento Interno  já  foi  adotado na  sessão

extraordinária realizada na quarta-feira, dia 14, quando foi destacado pelo presidente da Câmara, Ademar Dorfschmidt,

o trabalho realizado pela Comissão, através do presidente Vagner Delabio e do relator Tita Furlan e a contribuição do

vereador Luís Fritzen com sua experiência, além dos vereadores e servidores.Veja mais 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-de-toledo-aprova-novo-regimento-interno


Vereador Rogério destaca 20 anos da Rede Vida de TV

O vereador Rogério Massing apresentou na Câmara Municipal de Toledo requerimento de moção
de  aplausos  pelos  20  anos  da  Rede  Vida  de  Televisão.  Através  do  Requerimento nº  231,
o vereador registrou  as  duas  décadas  de  criação  da  rede de  televisão  aberta  e  de  cobertura
nacional fundada em 20 de junho de 1995. No documento dirigido ao presidente da Rede Vida de
Televisão,  João  Monteiro  de  Barros  Filho, em São  Paulo  -  SP, o  vereador  Rogério  destaca
que a Rede  Vida é  uma emissora que está  presente  em todas as  capitais  e  em mais  de  500
maiores cidades do Brasil, alcançando mais de 1.500 municípios. Ele aponta ainda que em mais
de 250 destas localidades a Rede Vida conta com canal digital,  através de uma programação
diária,  24  horas,  produzida  em  alta  definição,  tendo  digitalizado  mais  da  metade  de  suas
retransmissoras e até o ano que vem cumprirá a meta de ter 100% de todas os seus mais de 500
canais operando em sistema digital. Toledo foi agraciado, através do sonho de muitos e laborioso
empenho  da  comunidade,  com  a  possibilidade  de  ter  também  sua  retransmissora, aponta  o
vereador Rogério Massing, o que foi concretizado com a instalação de sua torre no alto do Jardim
Panorama, operando na frequência 15 no sistema analógico e 19 no digital. O vereador destaca
as duas décadas de comunicação social “com responsabilidade, profissionalismo e levando a boa
nova a muitos lares brasileiros”, parabenizando, através do Poder Legislativo, seus idealizadores,
apoiadores e equipe de profissionais, “que fazem da Rede Vida ao longo de seus primeiros 20
anos, o verdadeiro Canal da Família, também em Toledo”. Confira a proposta

Zanetti parabeniza Viver Toledo pelo sexto aniversário

O vereador Marcos Zanetti apresentou o Requerimento nº 232, que requer moção de aplausos ao
Jornal  Viver  Toledo  pelos  6  anos  de  atividades. No  documento  o  vereador  requer  que seja
enviada moção de aplausos ao Jornal Viver Toledo, na pessoa do seu diretor, Wanderley
Graeff, pelos seis anos de atividades. Criado em 4 de julho de 2009, o Viver Toledo evita o
pessimismo e manchetes que,  de alguma forma,  não contribuem para o bem-estar  dos
leitores, aponta o vereador. O Legislativo toledano parabeniza o Jornal Viver Toledo pelo
sexto  aniversário,  desejando  que  nos  próximos  anos  seja  ainda  melhor  com  mais
realizações, sucesso e conquistas, aponta o vereador. Confira a proposta

Vereadores requerem valores pagos em contas de água e luz

Através do Requerimento nº 233, os vereadores Ademar Dorfschmidt, Walmor Lodi, Luiz Johann,
Neudi Mosconi e Marcos Zanetti estãosolicitando informações sobre as contas de energia elétrica
e água das associações de direito público e privado de Toledo. Pelo documento os vereadores
requerem que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, solicitando relatório de todas as
contas de energia elétrica e água das associações de direito público e privado, pagas pelos cofres
públicos, com o respectivo nome da instituição e endereço de funcionamento. O requerimento
abrange os anos de 2013, 2014 e 2015. Confira a proposta

Vereador Walmor Lodi conduz sessão como presidente interino

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5707_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5706_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5705_texto_integral
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Vereador Lodi conduziu os trabalhos na sessão com a morte do irmão do presidente Ademar  

O vereador Walmor Lodi presidiu a sessão do dia 13 de julho integralmente pela
primeira vez como vice-presidente da Câmara Municipal devido ao afastamento do
presidente  Ademar  em  função  do  falecimento  de  seu  irmão  Oldemar  Verno
Dorfschmidt,  sepultado  na  segunda-feira.  Anteriormente  Walmor  Lodi  assumiu
interinamente  durante  a  participação do  presidente  Ademar  na XVIII  Marcha  a
Brasília em Defesa dos Municípios, de 25 a 28 de maio, promovida pela UVB-União
dos  Vereadores  do  Brasil. Naquela  ocasião  porém  a  interinidade  teve  apenas
caráter administrativo, na assinatura de atos, com o titular retornando para presidir
a sessão ordinária. Veja mais 

Reinaldo Rocha pede asfaltamento da Rua Protásio Alves
Durante  a  sessão  ordinária  da  última  segunda-feira  (13),  o  vereador  Reinaldo  Rocha  apresentou  a
Indicação n° 342/2015, pedindo a pavimentação da Rua Protásio Alves, no trecho entre as ruas Celeste
Muraro e Cerro Corá. A indicação é um pedido da comunidade que se depara com uma rua sem condições
para o tráfego. Além disso, a via acabou se tornando um local de descarte de lixo, poluindo o local e seus
arredores, aponta o vereador. Confira a proposta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5700
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/extraordinaria-quarta-aprecia-projetos-sobre-zoneamento-e-doacoes


Maccari pede abertura de caixa de retenção na OT-323

O vereador Odair Macari requer em indicação abertura de caixa de retenção de água na estrada rural OT-
323, que liga a estrada da Usina ao Distrito de Novo Sarandi. O vereador relata que a intenção da 
proposição é sanar um problema que tem ocorrido no município. As caixas de retenção são obras realizadas
normalmente às margens das estradas vicinais, e funcionam como um reservatório que capta a água das 
chuvas e os sedimentos levados por ela, impedindo que escorram pelo leito da via, causando inundações e 
trazendo risco ao trânsito. No trecho este mecanismo viria beneficiar, além da estrada, uma grande área de 
piscicultura existente nas proximidades onde a enxurrada acaba desaguando no Rio Guaçu. Confira a 
proposta

Vereador Renato pede melhorias na Estrada da Usina
O vereador Renato Reimann apresentou uma indicação pedindo uma operação tapa-buracos e pintura das
faixas de sinalização na Estrada da Usina. A situação da estrada que comporta grande fluxo de veículos e
também de caminhões e maquinários pesados ficou ainda mais comprometida depois dos dias de chuva
contantes. Para o vereador, a recuperação da camada asfáltica e também da sinalização, que é quase
inexistente, é necessária uma vez que a estrada é usada para o escoamento da produção. Além disso, o
vereador  ressalta  a  importância  de  uma  melhoria  nessa  via,  que  dá  acesso  ao  Clube  Caça  e
Pesca. Confira a proposta

Sueli Guerra sugere Academia da 3° Idade no Coopagro
 
.                                                                                                                                                                                                                               Foto: Paulo Torres

Vereadora Sueli Guerra       
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Na  última  segunda-feira  (13),  a  vereadora  Sueli  Guerra  apresentou  uma
indicação  reiterando  o  pedido  de  construção  de  praça com  academia  para
terceira  idade  e  parque  infantil  na  Rua  Rodrigues  Alves,  no  BNH Britânia,
Jardim Coopagro. Além do espaço ocioso, essa construção é um pedido dos
moradores  e  trará  benefícios  para  aquela  comunidade,  que  é  bastante
populosa. Confira a proposta

Maccari pede melhorias na UBS de Novo Sarandi
O vereador  Odair  Maccari  apresentou  a Indicação n°  341/2015,  pedindo a  reforma e  ampliação na
Unidade Básica de Saúde em Novo Sarandi. O vereador explica que o ambiente encontra-se fora das
normas  da  Vigilância  Sanitária,  que há  apenas um banheiro  unissex  e  que as  salas  existentes  não
comportam a demanda da comunidade.  Para  Maccari,  além de maior  conforto  para os  pacientes,  a
reforma e ampliação é uma forma de valorizar os funcionários que trabalham na UBS. Confira a proposta

Extraordinárias aprovam projetos sobre zoneamento e doações
A Câmara Municipal realizou duas sessões extraordinárias, na quarta-feira, dia 15, e na quinta-feira, dia 16, ambas a
partir das 14h, para apreciar quatro projetos de leis. As sessões extraordinárias foram autoconvocadas a pedido de 13
vereadores em ofício ao presidente Ademar Dorfschmidt no dia 13 de julho e anunciada pelo presidente interino Walmor
Lodi na sessão ordinária de segunda-feira. Foi analisado na primeira extraordinária e aprovado em votação final o
Projeto de Lei nº 209/2014, que “altera a legislação que dispõe sobre o zoneamento do uso e da ocupação do solo
urbano no Município de Toledo” e em primeira e segunda votações nas duas sessões os Projetos de Leis 95, 123 e 124,
todos de 2015 e de autoria do Poder Executivo, os quais foram também aprovados. 

Maccari  quer  saber  valores  do  Orçamento  Participativo  em  Novo
Sarandi

Através  do Requerimento nº  234,  o  vereador  Odair  Maccari  solicitou  informações  sobre  o
Orçamento Participativo e o valor  anual  destinado ao Distrito de Novo Sarandi.  O Orçamento
Participativo é um instrumento de participação direta da população na indicação de propostas para
o Orçamento Municipal, aponta o vereador Maccari, que quer saber quais foram as prioridades
elencadas ano a ano pela comunidade; quais dessas prioridades definidas pela comunidade foram
cumpridas;  quais  prioridades  ainda  faltam  ser  atendida  e  quais  os  motivos  de  não  serem
atendidas até o momento. Odair Maccari também requer informações sobre a previsão para o
atendimento das prioridades e quais os valores que foram investidos no ano de 2013, 2014 e 2015
para o atendimento das prioridades da comunidade. Confira a proposta
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Airton Paula quer reparos na iluminação da Avenida 1º de Maio
.                                                                                                                                                                                                                               Foto: Paulo Torres

Vereador Airton Paula         
O vereador Airton Paula indicou ao Executivo Municipal alguns reparos na iluminação e pinturas dos 
superpostes do canteiro central da Rua 1º de Maio, na Vila Pioneiro. De acordo com ele, a ausência de 
reparos na iluminação pública na rua 1º de Maio preocupa os moradores, que convivem com a escuridão e 
sensação de insegurança que a falta de luz causa na região. O vereador informa na proposição que os 
moradores daquela localidade externam ainda o pedido de pinturas dos superpostes que apresentam 
deterioração. Confira a proposta

Nome de Noé da Copel é indicado para logradouro ou próprio público

Durante a última sessão ordinária do primeiro semestre, o vereador Ademar Dorfschmidt (PMDB) sugeriu o 
nome de Noé Sérgio Godoi da Silva para nominar logradouro ou próprio público municipal de Toledo. De 
acordo com a proposição, Noé, também conhecido como “Serginho da Copel”, foi um dos pioneiros do 
bairro Panorama, e desde o início da associação do bairro sempre foi ativo. Na entidade foi presidente, vice-
presidente, diretor de esportes e conselheiro por diversas vezes na diretoria da associação do bairro e 
também um dos fundadores do Campeonato do Comércio do Panorama. Confira a proposta

Renato pede tapa-buracos da Linha Espigão a Vila Nova

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5694_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5695_texto_integral


Durante a sessão ordinária da última segunda-feira (13), o vereador Renato
Reimann apresentou uma indicação pedindo uma operação tapa-buracos na
OT-007 no trecho da Linha Espigão até o Distrito de Vila Nova. Segundo o
vereador esta é a principal via de escoamento da produção agrícola dos
distritos de Vila Nova e Novo Sarandi. No entanto, em função das chuvas, a
estrada  está  deteriorada  e  cheia  de  buracos,  comprometendo  a
trafegabilidade  dos  veículos  naquela  via.  Renato  lembra  ainda  que,  no
próximo mês, haverá a festa da comunidade de Vila Nova e a OT-007 é
usada  para  dar  acesso  ao  distrito,  melhorando  a  tráfego  para  a
região. Confira a proposta 

Massing sugere criação do Dia do Líder Comunitário

O vereador Rogério Massing apresentou a Indicação n° 345/2015, pedindo a
inclusão do Dia  do Líder  Comunitário  no calendário oficial  do Município.
Para  o  vereador,  essa  é  uma  forma  de  valorizar  os  moradores  que
exercitam a cidadania na prática do dia a dia. Dessa forma, todo o dia 5 de
maio de cada ano será enaltecido o trabalho daqueles que não medem
esforços para fazer com que as políticas públicas e ordenamento do espaço
público sejam compatíveis com as demandas de suas comunidades. Confira
a proposta

Câmara assina com Emdur reforma em sua sede

                                                                Foto: Paulo Torres

 Contrato para a reforma e pintura do prédio da Câmara foi assinado com a Emdur quarta-feira   

O presidente da Câmara Municipal, Ademar Dorfschmidt, assinou com o superintendente da Emdur-Empresa Municipal
de Desenvolvimento Urbano e Rural,  Ascânio Butzge,  o contrato para realização de reforma no telhado,  pintura e

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5703
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impermeabilização  de  aberturas  no  Edifício  Güerino  Viccari.  A assinatura  foi  realizada  na  Presidência  do  Poder
Legislativo,  na quarta-feira,  dia  15,  às 10h,  reunindo ainda o diretor  da Câmara,  Irineu Hennig,  o  vice-presidente,
Walmor Lodi, o segundo-secretário Marcos Zanetti,  o assessor jurídico Fabiano Scuzziatto, o assessor de imprensa
Paulo Torres, e os diretores Financeiro e Jurídico da Emdur, Wolmir Ficagna e Mauri Reffatti, respectivamente, além do
engenheiro da Emdur, Adroaldo Zamuner. O contrato firmado na modalidade dispensa de licitação tem o valor de R$
185.223,22 e o prazo de 150 dias para realização do trabalho e foi definido pela Câmara Municipal diante de estimativas
iniciais de gastos de R$ 500 mil para a obra. Veja mais

Expedito  Ferreira  indica  melhorias  na  Rua  Lopei
O vereador  Expedito  Ferreira  requer  melhorias  numa via  de  trânsito  de  Toledo  na  região  da  Grande
Pioneiro.  Ele  indicou melhorias no asfalto  da Rua Lopei,  com realização de operação tapa-buracos ou
colocação de camada asfáltica nas proximidades da unidade do Centro Comunitário e Social Dorcas, na
Vila Pioneiro,  apontando que a medida dará aos moradores uma melhor qualidade de vida. Confira a
proposta

Vereador  Rogério  quer saber  sobre  denominação de vias  e  próprios
públicos

O vereador  Rogério  Massing solicitou na Câmara Municipal  informações sobre nomeação de
próprios públicos no município. Através doRequerimento nº 235, o vereador Rogério solicita ao
Poder Executivo listagem de nomes indicados pela Câmara Municipal para nomear próprios
públicos no município. O vereador lembra no documento que a Lei Orgânica do Município
(LOM) em seu artigo 55 prevê a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e a
sua alteração, assim como o Regimento Interno da Câmara prevê que o Legislativo sugira
nomes  de  personalidades  e  lideranças  toledanas,  in  memoriam,  para  nomear  próprios
públicos. Por conta disso o vereador Rogério Massing requer do Executivo informações
sobre  os  critérios  de  nomes  utilizados  pelo  Executivo  para  nomear  espaços  públicos,
especialmente vias urbanas, se o Executivo possui  um bando de dados,  com todas as
sugestões  oriundas  das  indicações  do  Legislativo  e  se  mais  alguém  sugere,  além  do
Executivo e Legislativo, os nomes para nominar os próprios públicos. O vereador aponta
no documento ainda que no Município há vias urbanas com nomenclaturas que não são
nomes próprios, indagando se a renomeação dessas vias poderia utilizar-se das sugestões
legislativas hoje constantes em aberto. Confira a proposta
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