
Tribuna Livre destaca 22 anos do Conselho
de Segurança
                                                                                                                                         Foto: Paulo  Torres

 Presidente do Conselho de Segurança fala aos vereadores e agradece aprovação da lei    

A sessão da Câmara Municipal na segunda, dia 1º, contou com a participação do presidente do Conselho de 

Segurança, Ernani Magnabosco, além de representantes da Polícia Militar, entre os quais o major Leonel Beserra. 

Usando a Tribuna Livre antes da sessão Magnabosco falou dos 22 anos da fundação do Conselho de Segurança, 

comemorados no dia 3 de junho, lembrando que a entidade foi a segunda do Paraná. Ele agradeceu à Câmara 

Municipal a aprovação do projeto do Executivo que tornou lei o Dia da Segurança Pública em 3 de junho, aprovado por 

unanimidade, e destacou a obra do Laboratório de Latentes, onde o Conselho de Segurança usou recursos da 

comunidade e a mão de obra de 10 a 15 alunos do curso de mestre de obras que realizou. Magnabosco disse que 

agora devem ir a Curitiba novamente para ver se o órgão vai funcionar com respaldo estadual ou não. Ele disse porém 

que é preciso ter consciência de que só a polícia não resolve nossos problemas e defendeu o envolvimento dos 

vizinhos em redes de proteção nos bairros para prevenir arrombamentos, por exemplo. Veja mais

Vereador Genivaldo quer saber sobre uso de uniforme da Guarda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/tribuna-livre-destaca-22-anos-do-conselho-de-seguranca


O vereador Genivaldo Paes apresentou na Câmara solicitação de informações sobre o cumprimento do Regimento 
Interno da Guarda Municipal de Toledo no que tange ao uso do uniforme. Através do Requerimento nº 170, o vereador 
solicita que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações sobre o cumprimento do Regimento 
Interno da Guarda Municipal, no que dispõe sobre o uso do uniforme. O pedido considera as denúncias recebidas e 
verificadas por este vereador de que funcionários cedidos à Secretaria de Segurança e Trânsito estão utilizando o 
uniforme da instituição sem fazer parte do quadro efetivo. Confira a proposta

Vereadores apresentam moção de aplausos ao jurista Fachin

Os  vereadores  Rogério  Massing  e  Walmor  Lodi  apresentaram  o Requerimento nº
167/2015, de moção de aplausos ao jurista Luiz Edson Fachin, que passa a ser o novo
integrante do Supremo Tribunal Federal (STF). Fachin residiu em Toledo antes de iniciar
seus estudos na área jurídica e atualmente possui renome nacional e internacional. Seu
currículo carrega uma longa formação acadêmica, artigos, livros, palestras entre outros,
mostrando uma carreira exemplar. Confira a proposta

Vereador Adriano requer informações sobre a produção de leite
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 Vereador Adriano Remonti    

O vereador Adriano Remonti solicitou, através do Requerimento nº 169, informações sobre a produção da bacia leiteira 
de Toledo. A solicitação ao Poder Executivo requer a quantidade produzida ano a ano, de 2011 a 2014 na bacia leiteira 
de Toledo, em milhões de litros. O documento ainda solicita, considerando a quantidade produzida, ano a ano, de 2011 
a 2014, qual a quantidade produzida informada pelos produtores rurais do município de Toledo via Nota do Produtor. O 
vereador justifica o pedido pela sua preocupação, enquanto agente público e fiscalizador de Toledo, de verificar se a 
produção anual equivale ao valor declarado na Nota do Produtor Rural. Confira a íntegra da proposta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5500_texto_integral
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Vereador Mosconi requer informações sobre quatro loteamentos

O vereador Neudi Mosconi, através do Requerimento nº 171, solicitou ao Poder Executivo informações referentes aos 
processos de implantação dos loteamentos Novos Tempos, Arco Íris, Bem Viver e Scuciatto. O vereador justifica o 
pedido por sua condição de membro da Comissão Especial da Câmara Municipal de Toledo e relator designado a fim de
apreciar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n.º 209/2014, do Poder Executivo, que “altera a legislação que dispõe 
sobre o zoneamento do uso e da ocupação do solo urbano no Município de Toledo”. Confira a proposta

Vereador Rogério propõe parceria para pátios de veículos

O vereador Rogério Massing apresentou o Requerimento nº 172, onde solicita providências do Governo do Estado 
visando a implementação de pátios em Toledo para destinar veículos apreendidos no município. No documento a ser 
encaminhado ao governador do Estado do Paraná, ao secretário de Segurança Pública do Paraná (SESP) e ao diretor-
geral do Detran-PR o vereador propõe parceria do Governo Estadual com a iniciativa privada, a fim de adotar pátio 
terceirizado para destinação de veículos apreendidos pelos órgãos de segurança pública visando à destinação de 
veículos apreendidos tanto pela Polícia Militar como a Polícia Civil. Os números de veículos apreendidos atualmente 
sinalizam que não é mais possível abrigá-los em seus pátios e que outra solução precisa ser apontada para essa 
onerosa problemática, aponta Rogério Massing. Confira a proposta

Câmara de Toledo aprova regime Ficha Limpa para ingresso
                                                                                                         Foto: Paulo  Torres

Vereadores aprovaram a proposta em turno final por unanimidade      

A Câmara Municipal aprovou na sessão de segunda-feira, dia 1º, em turno final, o Projeto de Lei nº 29, que estabelece o

regime Ficha Limpa para ingresso no quadro do Poder Legislativo. A proposta de autoria da Comissão de Trabalho,

Administração e Serviços Públicos foi aprovada por unanimidade em primeiro turno na forma de substitutivo no dia 25

de maio e na segunda-feira teve sua votação final.  Ela estabelece requisitos para o ingresso em cargo público no

âmbito da Câmara Municipal de Toledo. A proposta estabelece 13 itens a serem observados em relação ao ingresso no

quadro da Câmara Municipal, entre os quais está a vedação a pessoas que tenham perdido cargo ou mandato eletivo

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5510_texto_integral
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por  infringência  aos  dispositivos  da  Constituição  Federal,  da  Constituição  Estadual  ou  da  Lei  Orgânica.  A CTA é

presidida  por  Lúdio  de  Marchi,  tendo  como  vice-presidente  Sueli  Guerra,  secretário  Neudi  Mosconi  e  membros

Genivaldo Paes e Edinaldo Santos. Veja mais

Ademir Paludo propõe moção de aplausos na Câmara

O vereador Ademir Paludo apresentou o requerimento nº 166/2015 que é a moção de
aplausos a Associação Toledense dos Atletas em Cadeiras de Rodas (Atacar). O motivo da
homenagem  foi  devido à participação  dos  atletas  no  Campeonato  Brasileiro  de
Parabadminton, em Aracaju, Sergipe, de onde trouxeram 12 medalhas, destas 9 de ouro,
2 de prata e uma de bronze. Confira a proposta

1ª Festa de Santa Rita de Cássia recebe moção de aplausos

Os  vereadores  Ademir  Paludo,  Lucio  de  Marchi  e  Marcos  Zanetti  apresentaram
o Requerimento nº 168/2015, moção de aplausos à Comunidade do Jardim América, pela
1ª edição da Festa da Padroeira Santa Rita de Cássia. Quem participou da festividade
desfrutou de um cardápio à base de porco à paraguaia.  Confira a proposta

Edinaldo propõe moção de repúdio ao ex-presidente Lula
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  Vereador Edinaldo Santos     
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Devido a declarações que considerou preconceituosas e irônicas a pastores evangélicos, o
vereador Edinaldo Santos apresentou na Câmara Municipal uma moção de repúdio ao ex-
presidente Luís Inácio Lula da Silva. Segundo o requerimento, os pastores evangélicos do
Brasil  se sentiram ofendidos por  declarações feitas  pelo  ex-presidente da República.  A
proposta foi rejeitada pela maioria dos vereadores.  Confira a proposta na íntegra

Vereador Edinaldo propõe moção de aplausos ao Jornal do Oeste

Por meio do Requerimento nº 164/2015 o vereador Edinaldo Santos solicitou que fosse
enviado ofício ao editor-chefe do Jornal do Oeste, como forma de manifestação pelos 31
anos de serviços prestados ao Município de Toledo. Confira a proposta na íntegra
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