
Câmara empossa suplentes e vota projetos
                                                                                                                                            Foto: Paulo Torres

Líderes encaminham Chumbinho para a posse como vereador

A Câmara Municipal de Toledo empossou como vereador na sessão de segunda, dia 17, o suplente 
Vilson André da Silva, o “Chumbinho”, na vaga aberta com as licenças do titular Rogério Massing e 
dos suplentes da coligação PSDB-PV. Antes, o suplente Ramires “Paulo “ Gaspar assumiu e 
licenciou-se na vaga, enquanto os suplentes Gilberto Engelmann, Ivo Kirsten e Valdir Pagliarini 
licenciaram-se antecipadamente, na sexta-feira. Gaspar usou a tribuna antes da licença para 
agradecer e lembrar sua passagem anterior pela Câmara, onde destacou a realização do projeto da 
Fazenda da Esperança. O vereador Vilson “Chumbinho” lembrou ser filiado ao PSDB desde 1997 e 
agradeceu ao vereador Rogério, aos demais suplentes e à esposa Andréia e às filhas Bruna e 
Rafaela. A sessão também aprovou por unanimidade dois projetos de resoluções das Comissões 
Permanentes sustando atos do Executivo e aprovou, também de forma unânime, a LOA_Lei 
Orçamentária Anual, que estima receitas e fixa despesas do Município de Toledo para 2015.   Veja 
mais

Audiência na Câmara debate controle de animais
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Uma audiência na Câmara Municipal nesta quinta-feira, dia 20, às 18:30h, vai debater com a 
comunidade sobre a proteção e defesa dos animais em Toledo. Uma proposta a respeito está 
tramitando no Legislativo sob a forma do Projeto de Lei nº 159, o qual “autoriza o Poder Executivo 
a instituir o Programa Municipal de Defesa e Proteção Animal e estabelece critérios para a sua 
execução”. A audiência está a cargo da Comissão do Meio Ambiente, que é presidida pelo vereador 
Tita Furlan, tendo como vice-presidente Rogério Massing e como secretário Vagner Delabio, além 
dos membros Luiz Carlos Johann e Genivaldo Paes.  Veja mais em

Vereador requer informações sobre imóveis para o Fapes
O vereador Neudi Mosconi solicitou, através do Requerimento nº 376, informações sobre 
imóveis  pertencentes  ao  Município  que  possam  ser  repassados ao  Fundo  de 
Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo (FAPES). Confira 
a íntegra da proposta 

Vereadores manifestam pesar por músicos acidentados
A  Câmara  Municipal  teve  apresentados  na  sessão  de  segunda-feira,  dia  17, 
o Requerimento  nº  379 e  o Requerimento  nº  380,  propostos  pelo  vereador  Adriano 
Remonti  com  apoio  de  todos  e  de  17  dos  demais  vereadores,  respectivamente, 
manifestando pesar pelas mortes dos músicos Antonio “Nenê” Cabral da Silva e Emerson 
Luís “Piu Piu” de Almeida. Os dois integrantes da Associação dos Músicos e Compositores de 
Toledo  (AMCT)  faleceram em trágico  acidente  no  dia  9  de  novembro,  na  PR-317,  em Assis 
Chateaubriand, quando retornavam de compromisso profissional. Emerson atuou como chefe de 
gabinete da presidência da Câmara Municipal  até recentemente e “encantou plateias fazendo 
seus shows cantando e tocando, dividindo palcos com tantos outros irmãos de profissão”, aponta 
o documento encaminhado aos familiares enlutados. 

Reinaldo Rocha pede regularização no recolhimento de recicláveis

O vereador  Reinaldo Rocha cobrou do Poder  Executivo Municipal  a regularização no 
recolhimento de materiais recicláveis nos bairros de Toledo. Para o vereador, apesar do 
sucesso  do  programa  e  das  ótimas  condições  criadas,  o  TooReciclando  apresenta 
algumas falhas que precisam ser corrigidas. Algumas famílias ainda reclamam por falhas 
no calendário da coleta. Confira a íntegra da proposta

Comissão requer informações sobre normatização da Lei Orgânica
A  Comissão  de  Desenvolvimento  Urbano,  Obras,  Viação  e  Transporte 
solicitou ao Poder Executivo, através do Requerimento nº 377, informações 
sobre normas relativas ao artigo 85 da Lei Orgânica do Município (LOM), 
bem  como  os  Projetos  Normativos  análogos  em  elaboração  no  Poder 
Executivo. Confira a íntegra da proposta
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Zanetti e Adriano solicitam lei para o patrimônio histórico
                                                                                                                                     Foto: Paulo Torres   

Vereador Adriano Remonti

A Indicação 566/2014, apresentada pelos vereadores Adriano Remonti e Marcos Zanetti, 
pede a elaboração de Projeto de Lei de preservação do patrimônio histórico do município 
de Toledo. O motivo da apresentação da proposta é o respeito pela cultura local e também 
pelo patrimônio do município. Confira a íntegra da proposta

Vereador Edinaldo pede climatização do Mini Hospital
Solicitar  ao Executivo Municipal que seja realizada a climatização dos leitos no Núcleo 
Integrado de Saúde Jorge Nunes foi o que o vereador Edinaldo Santos realizou com a 
apresentação da Indicação 567/2014. A proposta visa proporcionar melhores condições 
aos frequentadores do local e também os trabalhadores da unidade de saúde. Confira a 
íntegra da proposta

Lodi propõe reurbanização de trecho da Rua Guarani
O  vereador  Walmor  Lodi  propôs  ao  Poder  Executivo  Municipal  que  seja  feita  a 
reurbanização da Rua Guarani entre a Avenida Ministro Cirne Lima e a Rotatória Aquilino 
Donassolo. O trecho conta com moradias, estabelecimentos comerciais,  loteamentos e 
obras que estão sendo realizadas nas proximidades, portanto é necessário melhorias de 
iluminação  pública,  passeios,  pontos  de ônibus,  pavimentação asfáltica,  sinalização e 
implantação de arborização adequada e ciclovias, aponta o vereador. Confira a íntegra da 
proposta

Vereadores parabenizam cooperativa Cofatol
A Cofatol-Cooperativa Familiar de Toledo é uma cooperativa de incentivo à agricultura 
familiar  que  abrange  Toledo  e  outros  municípios  vizinhos.  Ao  longo  dos  anos  a 
cooperativa vem se destacando e tem alcançado conquistas e metas importantes. Diante 
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disso,  os  vereadores  Lucio  de  Marchi,  Luís  Fritzen,  Luiz  Johann  e  Renato  Reimann 
propuseram o  Requerimento  nº  373,  parabenizando  a  empresa. Confira  a  íntegra  da 
proposta

Vereador pede travessia elevada no São Francisco
Os moradores das Ruas Hanni Clajus, entre as Ruas Jacob A. Kaefer e Vitória Régia, no 
Bairro São Francisco, reclamam do intenso fluxo de veículos e também da insegurança dos 
transeuntes do local. Atendendo essa reivindicação da comunidade, o vereador Edinaldo 
Santos apresentou a Indicação 568/214 que solicita ao Executivo Municipal a implantação 
de travessia elevada na Rua Hanni Claju. Confira a íntegra da proposta

Gian e Expedito pedem espera com banheiro na UBS Coopagro
                                                                                Foto: Paulo Torres

Vereador Expedito Ferreira

De autoria dos vereadores Expedito Ferreira e Giancarlo de Conto, a Indicação 569/2014 
solicita ao Executivo Municipal que seja instalada uma sala de espera com banheiro e 
cadeiras  na  Unidade  Básica  de  Saúde  (UBS)  do  Jardim  Coopagro.  A  proposta  visa 
proporcionar  melhores  condições  de  espera  para  as  pessoas  que  ficam horas  na  fila 
aguardando atendimento. Confira a íntegra da proposta

Vereador pede reparo em boca de lobo na Pioneiro

O vereado Lúcio de Marchi solicitou reparos na boca de lobo da Rua Alcides Paraíba dos Santos, 
em frente ao número 83, na Grande Pioneiro. De acordo com o relato do vereador, o local indicado 
para reparo está aberto, o que pode oferecer perigo aos moradores. Confira a íntegra da proposta

Vereadores sugerem lombadas na Boa Esperança

Os  vereadores  Lúcio  de  Marchi  e  Expedito  Ferreira  chamaram  atenção  para  a  instalação  de 
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lombadas na Rua Germano Pizeta, em frente ao Centro de Catequese, na Vila Boa Esperança. A 
indicação foi feita a partir de um abaixo assinado dos moradores do local. Segundo relatos, o local é 
usado por motoristas que excedem os limites de velocidade, trazendo insegurança. Confira a íntegra 
da proposta

Neudi Mosconi quer levantamento de imóveis do Município
Em meio às conversas sobre o déficit atuarial do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores 
Públicos Municipais de Toledo (FAPES), o vereador Neudi Mosconi solicitou o levantamento de 
imóveis pertencentes ao Município e que podem ser repassados ao fundo. O vereador conta com a 
sensibilidade geral para aprovação da indicação. Confira a íntegra da proposta

Renato Reimann quer melhorias em Vila Nova                                          
                                                                                                                                            Foto: Paulo Torres

Vereador Renato Reimann
O vereador Renato Reimann (PP) apresentou durante a última sessão ordinária da Câmara 
Municipal de Toledo, duas indicações que beneficiam o Distrito de Vila Nova. O vereador indica 
na Indicação nº 577 que sejam adotadas medidas emergenciais para evitar alagamentos nos 
conjuntos habitacionais Mutirão I e Jardim Primavera. Outra reivindicação deste vereador, 
na Indicação nº 578, é a readequação da estrada rural que liga a OT–404 à PR-239.

Rogério apresenta indicações para esporte e trânsito

O centro de Toledo também é lembrado nas indicações feitas na Câmara Municipal. Exemplo disso, 
é a Indicação nº 579 do vereador Rogério Massing (PSDB) que quer a implantação de um redutor 
de velocidade com elevação em paver no cruzamento da Rua Sarandi com a Rua Haroldo Hamilton. 
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O cruzamento é próximo à Câmara de Toledo. Além das melhorias no trânsito, Massing também 
indica ao Poder Executivo através da Indicação nº 580 que seja feita a instalação de carpete nas 
quadras de bocha no Ginásio de Esportes Lauri José Simon.

Walmor Lodi indica reurbanização de ruas 

O Vereador Walmor Lodi, usou a tribuna na última segunda -feira (17) para defender indicações de 
reurbanização em Toledo. A primeira é a Indicação nº 582, que propõe a reurbanização da Avenida 
Carlos Barbosa entre a Avenida Ministro Cirne Lima e a Rua Barão do Rio Branco. Já a segunda é 
a Indicação nº 583 e  refere-se à Rua Guarani, entre a Avenida Ministro Cirne Lima e a rotatória 
Aquilino Donassolo. 

Vereador propõe estudo do Mini Hospital por empresa

Para  implementar  o  hospital  municipal  no Núcleo Integrado de Saúde Dr.  Jorge Nunes -  Mini 
Hospital,  o  vereador  Neudi  Mosconi  sugeriu  a  contratação  de  uma  empresa  especializada  em 
elaboração de projetos arquitetônicos. De acordo com a indicação do vereador, a contratação seria 
feita por meio de uma licitação. O trabalho de uma empresa especializada atenderia a demanda de 
um setor muito utilizado em Toledo, apontou o vereador. Confira a íntegra da proposta

Sueli Guerra indica pintura na Escola Arsenio Heiss

A vereadora Sueli Guerra (PMDB) indicou ao Poder Executivo durante a última sessão ordinária que fossem 
feitas melhorias na Escola Municipal Arsênio Heiss. Na indicação ela cita a pintura do muro da escola, situada 
no Jardim Porto Alegre. Confira a íntegra da proposta

Indicada remodelação da Rua Cerro Corá, na Industrial
                                                                                                                                     Foto: Paulo Torres

Vereador Giancarlo de Conto
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O vereador Giancarlo de Conto apresentou a Indicação 570/2014, que pede ao Executivo 
Municipal  que a Rua Cerro Corá,  na Vila  Industrial,  seja  transformada em avenida.  A 
proposta sugere ao Executivo realizar o alargamento com implantação de canteiro central 
na  Rua  Cerro  Corá,  justificando  a  medida  devido  ao  grande  fluxo  de  trânsito  na 
via. Confira a íntegra da proposta 

Requerimento parabeniza São Luiz pela Festa da Ovelha e Costelão
No dia 9 de novembro foi realizada a 20º Festa da Ovelha e Costelão, em São Luiz do 
Oeste. O vereador Rogério Massing parabenizou a comunidade, através do Requerimento 
nº  374,  pelo  trabalho  realizado  no  evento,  que,  segundo  ele,  superou  as 
expectativas. Confira a íntegra da proposta 

Comissão de Saúde solicita informações ao Executivo
A Comissão de Saúde e Seguridade Social solicitou por meio do Requerimento nº 375 
que  sejam  enviadas  informações  relativas  a  Leis,  Decretos  ou  outras  Normas  sobre 
incisos  dos  artigos  98  e  99  da  Lei  Orgânica  do  Município,  bem  como  os  Projetos 
Normativos análogos em elaboração no Poder Executivo. Confira a íntegra da proposta
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