
Câmara vota resolução para plebiscito e 
adia duas
Foto: Paulo Torres

Sessão da Câmara Municipal teve grande público na segunda
A Câmara Municipal está apreciando três projetos de resoluções de autoria do Legislativo, dos quais um foi 
votado na sessão de segunda-feira, dia 27. O Projeto de Resolução nº 30, da Mesa Executiva, autoriza a 
realização de plebiscito para a criação do Distrito de Bom Princípio e fixa normas sobre o 
processo de votação e foi aprovado por unanimidade em primeiro turno. Já o Projeto de 
Resolução nº 25, que susta a revisão das bases de cobrança do ITBI de imóveis rurais e o Projeto 
de Resolução nº 31, que susta decreto de redução da contribuição suplementar ao Fapes, tiveram 
aprovadas propostas de adiamento de sua apreciação por três sessões. Veja mais em

Vereador solicita semáforo nos fundos do Incomar
O vereador Edinaldo Santos pediu a implantação de um semáforo no cruzamento da Rua Rui Barbosa com 
a Rua Sete de Setembro, nos fundos do Incomar. De acordo com a indicação de Edinaldo, o fluxo de 
veículos aumentou de forma significativa naquela região devido à remodelação da via e um semáforo no 
local evitaria mais acidentes.Confira a íntegra da proposta
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Vereador solicita melhorias na Rua Santo Ângelo
O vereador Lucio de Marchi pediu os serviços de patrolamento e cascalhamento na Rua Santo Ângelo, 
localizada entre a Rua Estéfano Secchi e a Rua Nelson Dellavecchia. Segundo o vereador, a rua se 
encontra em péssimo estado, o que acaba prejudicando a qualidade de vida dos moradores locais.Confira a 
íntegra da proposta

Reinaldo  Rocha  propõe  incentivo  a  estacionamentos  no  Centro
A instituição de incentivos fiscais a estacionamentos particulares em Toledo foi proposta na Câmara 
Municipal visando resolver a falta de vagas na área central da cidade. O vereador Reinaldo Rocha, o BO 
(SDD) solicitou ao Executivo Municipal que seja feito um projeto de lei  que institua incentivos fiscais à 
construção  e  manutenção  de  estacionamentos  particulares  no  Centro.  O vereador  Reinaldo  Rocha 
chegou a propor o Projeto de Lei nº 160 nesse sentido, mas ele foi arquivado no dia 13 após 
aprovação de parecer jurídico contrário. O vereador agora apresentou a Indicação nº 532, que 
propõe ao Executivo que encaminhe à apreciação do Legislativo Projeto de Lei sobre a instituição 
de incentivos fiscais a estacionamentos particulares, nos termos do anteprojeto de lei. Confira a 
íntegra da proposta

Marcos  Zanetti  pede  redutor  de  velocidade  no  Europa
O vereador Marcos Zanetti pediu a instalação de um redutor de velocidade na Rua Carlos Gomes, nas 
proximidades do número 386, no Jardim Europa. De acordo com o relato do vereador, a região conta com 
um grande fluxo de veículos, ao mesmo tempo em que é ocupada por muitos moradores, incluindo crianças,  
que se sentem inseguras com a velocidade dos veículos. O redutor serviria para melhorar a segurança e  
qualidade de vida das pessoas do local.Confira a integra da proposta

Indicada instalação de ar condicionado na Biblioteca 
Pública
Diante das altas temperaturas registradas nos últimos dias, a vereadora Sueli Guerra (PMDB) indicou, 
durante a última sessão ordinária (27), a instalação de um sistema de ar condicionado na Biblioteca Pública 
Municipal. Em sua proposição, ela afirma que as altas temperaturas têm afastado boa parte dos leitores e o 
número de freqüentadores diários também diminuiu, além de o conforto térmico viabilizar um ambiente mais 
adequado à leitura. Confira a íntegra da proposta

Vereador pede manutenção de placas de ruas no Fachini e Coopagro
Foto: Paulo Torres
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Vereador Giancarlo de Conto

O vereador Giancarlo de Conto apresentou na Câmara Municipal a Indicação nº 528, que solicita ao chefe 
do Poder Executivo Municipal que seja realizada a manutenção das placas de sinalização com nomes das 
ruas, nos bairros Jardim Coopagro e Parque Residencial Fachini. O conserto das placas com os nomes das 
ruas é muito importante para facilitar o acesso e localização, tanto de motoristas como de pedestres, lembra 
o vereador. Confira a íntegra da proposta

Vereador Lodi solicita instalação de parque infantil
Fazer a implementação de um parque infantil no Bairro Santa Clara III é o que o vereador Walmor Lodi 
propôs com a Indicação 535/2014. Lodi solicita que esse pedido seja atendido pelo Poder Executivo, a fim 
de beneficiar a qualidade de vida dos moradores do bairro. Confira a proposta na íntegra

Ambulâncias e motoristas municipais são tema  de requerimento
Por meio do Requerimento nº341, o vereador Edinaldo Santos solicitou ao Executivo Municipal algumas 
informações sobre as ambulâncias e motoristas do Município de Toledo. Entre as informações solicitadas 
estão a quantidade de ambulâncias que o município possui, quantos motoristas estão efetivamente na 
função e quantos estão fora de função. Confira a íntegra da proposta

Vereador Ademar pede liberação de R$ 4 milhões ao Bom Jesus
O vereador Ademar Dorfschmidt, por meio do Requerimento nº 340, solicitou ao Governo do Estado do 
Paraná o estudo para liberação de R$ 4 milhões para a construção de uma nova ala para ampliar os leitos e 
estruturas do hospital Bom Jesus. Este hospital é responsável pelo atendimento de mais de 350 mil pessoas 
em toda a região, e são constantes os pedidos de atenção aos órgãos governamentais quanto às 
responsabilidades financeiras que a instituição tem para se manter. Confira a íntegra da proposta
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Indicação pede guardas municipais no Mini Hospital
A Indicação Nº 536/2014 pede a permanência de guardas municipais durante os finais de semana no Mini 
Hospital Jorge Nunes. O autor da proposta, vereador Rogério Massing, pede ao Executivo que faça esse 
estudo, a fim de beneficiar as pessoas que chegam em busca de atendimento no local e até mesmo para 
trabalhadores da unidade de saúde. Vale lembrar que compete à Guarda Municipal fazer esse trabalho nos 
espaços públicos, pois isso consta em seu Estatuto, exposto precisamente no Art. 17º do Decreto Nº 788 de 
21 de março de 2012. Confira a proposta na íntegra

Vereador solicita projeto de incentivo à GR e GA em Vila Nova
Foto: Paulo Torres

Vereador Renato Reimann

Fundamentado no alto rendimento das equipes de Ginástica Rítmica (GR) de Toledo – que ocupa posição 
de destaque no Brasil, atualmente – é que o vereador Renato Reimann indica ao Executivo Municipal a 
implantação de um projeto de incentivo à modalidade no Distrito de Vila Nova. A partir da procura de 
moradores daquela localidade é que o vereador afirma que o distrito já possui considerável número de 
interessados/as. O vereador aponta que o Município de Toledo já é destaque, inclusive em nível 
nacional na Ginástica Rítmica e no mesmo sentido da Ginástica Artística, que vem se mostrando 
muito promissora. Para ele porém o deslocamento até a cidade de Toledo dificulta para as atletas 
pelo limitado poder aquisitivo das famílias e os custos com transporte e alimentação. Confira a 
proposta na íntegra 

Mosconi solicita informações sobre gastos com publicidade 
O Requerimento 344/2014, de autoria do vereador Neudi Mosconi, solicita ao Executivo informações 
referentes aos gastos com publicidade no período de janeiro de 2013 a setembro de 2014. Mosconi quer 
saber se houve gastos, quais agências que realizaram os serviços, assim como a relação do investimento 
realizado e quais foram os veículos de comunicação que receberam recursos através da(s) 
agência(s). Confira a proposta na íntegra 

Vereador solicita informações sobre dívida ativa do Município
O Requerimento Nº 345/2014, apresentado pelo vereador Rogério Massing, solicita ao Executivo Municipal 
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informações sobre a dívida ativa do Município. Nesse documento pedem-se informações referentes ao 
IPTU, contribuição de melhoria e Imposto Sobre Serviço (ISS). Confira a proposta na íntegra

Vereadora Sueli Guerra quer regulamentar artistas de rua
Um olhar, um sorriso, um simples agradecimento, ou quem sabe, um troco no chapéu, é o que sustenta o 
trabalho de inúmeros artistas de rua. Essa realidade não é algo exclusivo dos grandes centros do Brasil. Ela 
está bem ao nosso lado e não é difícil encontrar em Toledo esses artistas que alegram a vida de centenas 
de motoristas no tempo em que o sinal fecha. Pensando na qualidade do trabalho desenvolvido por esses 
profissionais, a vereadora Sueli Guerra (PMDB) apresentou na última sessão ordinária (27) uma indicação 
ao Poder Executivo para a regulamentação desses profissionais. Segundo ela é importante que esses 
profissionais sejam valorizados, uma vez que sobrevivem dessa atividade, assim como qualquer pessoa 
atuante em outra área. Confira a íntegra da proposta

Ademar pede ajuda de custo para ampliação do Bom Jesus
O vereador Ademar Dorfschmidt, por meio de uma indicação ao Poder Executivo Municipal, solicitou ajuda 
de custo no valor de R$ 62 mil para o projeto de ampliação do hospital Bom Jesus. Com o dinheiro em 
mãos, o hospital poderia ser melhorado em alguns setores, traria mais qualidade ao atendimento e, 
também, auxiliaria no processo de manutenção.Confira a íntegra da proposta

Câmara aprova moção de aplausos pelo Brasileiro de Motocross
Foto: Paulo Torres

Vereador Marcos Zanetti
O vereador Marcos Zanetti (PT), com apoio dos demais vereadores, apresentou moção de aplausos ao 
Moto Clube de Toledo pela realização no município da etapa final do Campeonato Brasileiro de Motocross. 
O evento reuniu alguns dos principais nomes do motocross brasileiro e mundial em Toledo,  foi transmitido 
ao vivo para 3 países e Toledo foi vista por milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. Confira a íntegra 
da proposta

Vereador requere informações sobre o CMEI Jenny Donaduzzi
Foi solicitado pelo vereador Lucio de Marchi, por meio do Requerimento nº342, informações referentes à 
construção da sala de amamentação no CMEI Jenny Donaduzzi, definida pela comunidade no Orçamento 
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do Povo em 2012. , Algumas das questões solicitadas pelo vereador são por quais razões não houve a 
construção da sala, se houve licitação para a execução da obra e qual o montante financeiro definido pela 
comunidade para execução da obra. Confira a íntegra da proposta

Câmara  aprova moção de aplausos a alunos por projeto ambiental 
O vereador Lucio de Marchi (PP) apresentou uma moção de aplausos aos alunos do Colégio Novo 
Horizonte pela sua participação na limpeza de Sanga Cerro Corá. Confira a íntegra da proposta

Vereador quer saber sobre serviços feitos na Linha Mandarina
Informações sobre a realização de serviços de terraplanagem executados na Comunidade da Linha 
Mandarina foram solicitadas ao chefe do Executivo Municipal pelo vereador Neudi Mosconi através do 
Requerimento nº343. O vereador deseja saber principalmente se houve a realização de serviços de 
terraplanagem pelo Município no local onde se pretende edificar um centro comunitário. Confira a íntegra da 
proposta
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