
44 ª Sessão - Edição n°62 - Câmara Municipal - Dezembro de 2015

Câmara homenageia líderes por contribuição a Toledo
A Câmara Municipal 
homenageou com o 
Título de Cidadania 
Honorária na sex-
ta, dia 11, nove per-
sonalidades que se 
destacaram por sua 
contribuição para 
o desenvolvimento 
econômico e social 
do município e ainda 
duas com a Medalha 
Willy Barth. As ho-
menagens, entregues 
em sessão solene no 
Teatro Municipal, 
contemplaram o rei-
tor e o vice-reitor da 
UFPR-Universida-
de Federal do Para-
ná, respectivamente 
Zaki Akel Sobrinho 
e Rogério Mulinari, 
o empresário e ex-se-
cretário de Indústria, 
Comércio e Turismo 
Hermes de Césaro 
e os ex-vereadores 
Jovino Canavesi e 
Wilmo Marcondes, 

que também presidiu a Assembleia Municipal Constituinte. A entrega 
de honrarias incluiu ainda a professora e artista plástica Edy Braun e a 
socióloga Moema Viezzer. Foram homenageados ainda João Berwa-
nger por sua atuação profissional e comunitária e Valdomiro Frizon, 
por sua atuação na área esportiva, como agricultor e na comunidade. 
Com a Medalha Willy Barth, foram homenageados Hélio Guilherme 
Guckert e José Luiz Brixner, pelos serviços prestados à coletividade 
e por sua contribuição para o desenvolvimento de Toledo. Saiba mais 

Homenagens foram entregues em solenidade no Teatro Municipal na noite 
de sexta-feira
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Vereador solicita câmeras no Terminal Alcido Leonardi
O Terminal Rodoviário Municipal Alcido Leonardi tem sido alvo de vândalos  que es-
tão causando desconforto para quem utiliza o transporte coletivo para ir ou vir para To-
ledo ou passa pela cidade. Por isso, o vereador Lucio de Marchi fez a Indicação nº 631 
reiterando a implantação de câmeras para preservar a segurança dos passageiros, dos 
funcionários e da própria estrutura física do Terminal Rodoviário de Toledo. Confira
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Requerimento de 18 vereadores destaca jornalista 
de Toledo
A Câmara Municipal aprovou o Requerimento nº 348, assinado por 
18 vereadores, parabenizando o jornalista Paulo Weber Júnior pe-
los 20 anos de prestação de serviços na área de comunicação na 
Rádio União de Toledo. O documento destaca a trajetória do jor-
nalista, iniciada ainda no Sudoeste do Paraná de modo eventual na 
área de rádio. Em 1996 esta atuação iniciou de forma efetiva na 
Rádio União, onde dividiu a bancada por cerca de 15 anos com o 
saudoso radialista Osvaldo Luiz Ricci, num trabalho que marcou 
história na vida da comunidade de Toledo. Os vereadores Wal-
mor Lodi, Ademar Dorfschmidt, Airton Paula, Edinaldo Santos, 
Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, Lucio de Marchi, Luís Frit-
zen, Luiz Johann, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Odair Mac-
cari, Reinaldo Rocha, Renato Reimann, Rogério Massing,  Sue-
li Guerra, Tita Furlan e Vagner Delabio destacam no documento 
a humildade, seriedade, dedicação, capacidade e profissionalismo 
do jornalista. Pelos serviços prestados à sociedade toledana, mere-
ce os devidos aplausos em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados, aponta o documento da Câmara Municipal. Veja mais.

Moção 
homenageia 
Colégio Arnaldo 
Ritt pelos seus 
25 anos 

Beit Abba pede apoio a vereadores para nova sede
“Mães de Toledo não podem esperar o ano eleitoral para socorrer seus 
filhos, esposas e filhos em situação de calamidade, porque a droga en-
trou sorrateiramente e levou tudo (…).” A manifestação é da pastora 
Sônia Marta e foi feita na sessão ordinária da Câmara Municipal, re-
alizada excepcionalmente na terça-feira, dia 15. Ela usou a Tribuna 
Livre em nome da Beit Abba (“Casa do Pai”, em hebraico, entidade 
de atendimento a dependentes químicos”. A entidade que atuou por 
algum tempo em Novo Sobradinho atualmente está com sua sede na 
região do Tocantins mas vai ter que entregar as instalações e busca 
meios de adaptar uma área obtida do Município de Toledo na região 
do antigo Recanto Municipal. “Nosso apelo não é para simplesmente 
ajudar a Beit Abba, nosso pedido de socorro é pela população carente 
de Toledo, que não tem dinheiro para tratar seus filhos em outra cida-
de e são acolhidos em nossa instituição de forma gratuita”, afirmou 
a pastora aos vereadores na tribuna da Câmara, destacando que a 
entidade pretende atender no novo local cerca de 50 pessoas. Confira 

Vereadores propõem realização de “Caminhos da 
Produção” 
“Caminhos da Produção” é uma caminhada que visa mostrar a pro-
dução agropecuária do município e levar a população a obter uma 
consciência ambiental e sustentável e vida mais saudável. A Indica-
ção nº 632,  apresentada pelos vereadores Rogério Massing e Lú-
cio de Marchi, aponta que muitas pessoas têm cobrado a realização 
deste programa que perdurou por vários anos consecutivos, com 
diversas pessoas participando. Para os vereadores o “Caminhos da 
Produção” destaca-se pela mobilização nos participantes, que na sua 
maioria residem na cidade e assim valoriza o interior. Saiba mais 

Criado em 20 de 
dezembro de 1990, 
o Colégio Estadu-
al Arnaldo Ritt, de 
Vila Nova, completa 
25 anos de fundação 
em 2015. Por isso, a 
Câmara Municipal 
aprovou uma moção 
de aplausos home-
nageando a institui-
ção. O documento 
manifesta a profunda 
satisfação do Legis-
lativo toledano, que 
congratula-se com o 
Colégio Arnaldo Ritt 
pela passagem desta 
data comemorativa.
Confira

Vereadores 
parabenizam 
mercado de São 
Luiz pelos 21 
anos
Através do Reque-
rimento nº 350, os 
vereadores Rogé-
rio Massing, Airton 
Paula, Expedito Fer-
reira, Marcos Zanet-
ti, Neudi Mosconi, 
Renato Reimann e 
a vereadora Sueli 
Guerra apresentaram 
moção de aplausos 
ao Mercado Scherer. 
O estabelecimento, 
localizado no Dis-
trito de  de São Luiz 
do Oeste, é parabeni-
zado no documento 
pelos 21 anos de sua 
fundação. Veja mais
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UFPR recebe escritura do campus e convida para aula inaugural

Na homenagem a Zaki Akel Sobrinho e Ro-
gério Mulinari, proposta pelo Poder Execu-
tivo, foi destacada sua participação decisiva 
naviabilização do campus da UFPR em To-
ledo, como reitor e vice-reitor da instituição, 
respectivamente. Ao final do ato o prefeito 
Beto Lunitti, o vice-prefeito Adelar Holsba-
ch e o presidente da Câmara, Ademar Dorfs-
chmidt, entregaram ao reitor e ao vice-reitor 
da  UFPR a escritura da área de 3,6 hecta-
res junto ao Hospital Regional para o futu-
ro campus. A sociedade toledana, através de 
seus representantes e lideranças de diversos 
segmentos, há tempo vem gestionando a im-
plantação em Toledo do Curso de Medicina, 
viabilizado agora com o campus da Univer-
sidade Federal do Paraná, o qual já recebeu 
área aprovada pela Câmara e realizou seu 
primeiro vestibular no mês passado, com o 
curso tendo a segunda maior procura entre 
todos da UFPR. A decisão quanto à escolha 
de Toledo para sediar mais uma unidade da 
UFPR “proporcionou não só à população 
toledana, como à de toda a região, novas 
condições para aqui mesmo dar continui-
dade aos estudos, mediante a oferta grada-
tiva de uma gama variada de cursos” apon-
tou a justificativa do prefeito Beto Lunitti., 
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Zaki Akel Sobrinho e Rogério Mulinari, recebem 
Título de Cidadania Honorária

Indicação sugere destinar 
recursos da Câmara ao 
Circo da Alegria 
A Indicação nº 633, apresentada pelo vere-
ador Marcos Zanetti, propõe apoio da Câ-
mara Municipal ao Circo da Alegria para 
evento que projeta em Toledo em 2016. A 
intenção é que seja feito o repasse de par-
te dos recursos excedentes do orçamento 
de 2015 da Câmara Municipal para o Cir-
co da Alegria, um projeto sem fins lucrati-
vos que introduz crianças e adolescentes 
para a prática e a cultura do circo. Confira

Indicada aquisição de acervo 
para Museu Municipal
Por meio da Indicação 637/15 a vereadora 
Sueli Guerra solicitou que seja adquirido, para 
o Museu Municipal, um acervo que retrata a 
história do Município de Toledo em forma de 
pintura em tela, feita pela artista plástica Edy 
Braum. Segundo ela, o acervo cultural de um 
povo são as manifestações culturais e artísti-
cas, compostas pelas tradições, e quando os 
costumes e hábitos são passados entre gera-
ções enriquecem a cultura. Edy Braun retra-
tou a história de Toledo, desde sua ocupação 
até a data de hoje, em forma de pintura em 
tela. O acervo cultural e histórico foi orga-
nizado em forma de arte pela artista plástica 
com intenções documentais. A ideia de apre-
sentar o acervo documental de obras é uma 
forma de mostrar para o público a história de 
Toledo em forma de arte, afirma a vereadora. 

A concessão do Título de Cidadão Honorário 
é uma forma de homenagear o reitor e o vi-
ce-reitor da UFPR, “por sua firme decisão e 
contribuição à implementação do ensino su-
perior na cidade de Toledo, com o consequen-
te desenvolvimento econômico e social do 
município”, destacou o prefeito, convidando 
ainda a população a, ao comer o bolo do ani-
versário de Toledo, não apenas saborear  a 
massa, mas que ela possa ser o objeto simbó-
lico para que compreendamos a luta e a de-
dicação  na história do município. Veja mais
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Indicação pede implantação de plantão funerário 24 horas 
Como forma de melhorar o atendimento para as famílias enlutadas, o vereador Ademar Dorfs-
chmidt apresentou uma indicação pedindo a implantação de um sistema de plantão funerário 24 
horas. A proposta do vereador é de que seja realizado um rodízio intercalado entre as empresas 
prestadoras de serviço, respeitando o critério de escala da Central Funerária. Com isso, as pessoas 
que vierem a precisar dos serviços funerários contarão com um atendimento melhor, podendo 
contar com maiores esclarecimentos e orientações, argumenta ele. Confira a proposta na íntegra 

Vereador pede limpeza em cemitério de Vila Nova
Através da Indicação 636/2015, o Vereador Renato Reimann pede a limpeza do cemitério 
de Vila Nova. O local, mau conservado, encontra-se com muito mato e com entulhos re-
sultantes de reformas, além de vasos, potes, etc. Esses materiais, deixados no tempo, são 
facilmente criadores de focos de mosquito Aedes aegypti, que além de transmitir a já co-
nhecida dengue vem ganhando repercussão nacional por também carregar o vírus Zika. 
Agrava-se ainda mais a alta incidência de chuvas nas últimas semanas, aumentando ain-
da mais os pontos de água parada. Por isso, visando a menor incidência da doença e do 
vírus, o vereador sugere que seja feito um mutirão de limpeza naquele local. Veja mais

Vereadores parabenizam merca-
do de São Luiz pelos 39 anos
Através do Requerimento nº 349, os verea-
dores Rogério Massing, Ademar Dorfschmi-
dt, Airton Paula, Edinaldo Santos, Expedito 
Ferreira, Genivaldo Paes, Lucio de Marchi, 
Luís Fritzen, Luiz Johann, Marcos Zanetti, 
Neudi Mosconi, Odair Maccari, Reinaldo 
Rocha, Renato Reimann, Tita Furlan, Vagner 
Delabio, Walmor Lodi e a vereadora Sueli 
Guerra apresentaram moção de aplausos ao 
Mercado São Luiz. O documento parabeniza 
o estabelecimento do Distrito de São Luiz do 
Oeste, pelos 39 anos de fundação. Confira 

Alunas vencem concurso e
recebem moção na Câmara
As alunas Luana Rafaela Pavan, Gabriela 
Rossa e Maiara Gabriela Fredrich, do Co-
légio Estadual Arnaldo Ritt, de Vila Nova, 
foram homenageadas por uma moção de 
aplausos na última sessão. Elas venceram 
o Concurso de Desenhos e Poesia promovi-
do pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde 
Costa Oeste do Paraná (CISCOPAR). Que 
teve o objetivo de proporcionar aos alu-
nos da rede pública e privada informações 
atualizadas sobre prevenção em DST/HIV/
Aids, a fim de desenvolver o Projeto Saú-
de e Prevenção nas Escolas 2015. Entenda

Vereador sugere contêiner de 
lixo na Rua Santos Dumont
Atendendo a pedido dos moradores, o ve-
reador Airton Paula apresentou uma indi-
cação pedindo a disponibilização de con-
têiner para coleta de lixo reciclável na Rua 
Santos Dumont, em frente à Farmácia do 
Paraná, no centro. De acordo com o vere-
ador, os moradores têm reclamado porque 
o caminhão que recolhe os recicláveis têm 
demorado para fazer o recolhimento. Des-
sa forma, o contêiner seria uma alternativa 
para que o material tivesse local apropria-
do até a passagem do caminhão. Saiba mais

Indicação sugere cercamento de 
quadra e campo na Paulista
O campo de futebol suíço e a quadra de fut-
sal do antigo Piá Ambiental, localizados na 
Vila Paulista, são usados por um grande nú-
mero de pessoas da comunidade, que apro-
veitam aqueles espaços para praticar ativida-
des desportivas e de lazer. Como o espaço é 
aberto e há casos de circulação de animais 
que podem colocar em perigo a segurança 
de quem utiliza o espaço, o vereador Airton 
Paula apresentou uma indicação pedindo o 
cercamento do espaço. A proposta busca pro-
mover a segurança da comunidade. Confira
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Vereador pede energia elétrica 
em cemitério de Novo Sarandi
A construção e reforma de túmulos ou então 
qualquer outro serviço realizado dentro de 
um cemitério utiliza sempre de equipamen-
tos ligados a corrente elétrica: furadeiras, 
betoneiras. Esses equipamentos se fazem 
necessários em obras de pequeno, médio e 
grande porte. Porém, em Novo Sarandi não 
existe ainda uma estrutura elétrica dentro 
do cemitério, dificultando ou impossibili-
tando a realização de tais serviços naquele 
local. Por isso, na Indicação 634/2015, o 
vereador Odair Maccari pede que o Exe-
cutivo Municipal tome providências relati-
vas àquele cemitério, instalando uma rede 
de energia no interior do mesmo. Entenda.

Toledo Legislativo n°62
Sessão de 15/12/2015

Vereador pede ponto de ônibus 
em Novo Sarandi
A Rua Aracaju, no Distrito de Novo Sarandi, 
possui grande tráfego de pessoas e de veí-
culos. Isso se dá porque ela, além de pos-
suir uma ciclovia, também é a via de saída 
daquele distrito para as pessoas que vão a 
Nova Santa Rosa. Muitas dessas utilizam 
do transporte coletivo para se locomover, 
porém, encontram dificuldade pelo fato que 
no local não há uma estrutura que abrigue 
aqueles passageiros. No verão, o aumen-
to da temperatura agrava ainda mais a si-
tuação já encontrada. Por isso, a Indicação 
635/2015 do vereador Odair Maccari pede 
a instalação de uma estrutura que abrigue 
aqueles que esperam pelo transporte. Confira
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