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Acamop e Câmara comemoram recursos ao Bom Jesus
O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Toledo, Ademar Dor-
fschmidt, recebeu 
nesta quinta-feira, 
dia 10, às 10h, o pre-
sidente da Acamop-
-Associação das Câ-
maras Municipais do 
Oeste do Paraná, Rô-
mulo Quintino, para 
tratar da situação do 
Hospital Bom Jesus. 
Na reunião, na presi-
dência da Câmara de 
Toledo, juntamente 
com o vice-presiden-
te da Acamop, Edi-
naldo Santos, o pre-
sidente da Câmara de 
São Pedro do Iguaçu, 
Francisco “Tatinha” 
Coelho Prates e o 
secretário-executivo 
da Acamop, Enéias 
dos Santos Gomes, 

além do vereador Airton Paula, foi exposta a informação pas-
sada pelo deputado federal Sergio Souza da liberação de R$ 600 
mil mensais para apoio ao Bom Jesus pelo Ministério da Saú-
de, conforme decisão do ministro Marcelo Castro. Confira

Presidente da Acamop, Rômulo Quintino, durante reunião com o vice Edinaldo San-
tos e o presidente da Câmara, Ademar Dorfschmidt

Vereador defende criação de plataforma de trabalho voluntário
O vereador Rogério Massing está propondo a implantação em Toledo de um programa de 
trabalho voluntário pela comunidade. Através da Indicação nº 65, o vereador propôs im-
plementar o Projeto Transforma Toledo, uma plataforma on-line que funciona como rede 
social. O site cadastra interessados em realizar trabalho voluntário e instituições que pre-
cisam desse engajamento e já tem uma experiência de sucesso no Recife(PE), além de ter 
sido adotada por vários municípios brasileiros (https://www.transformarecife.com.br/users/
sign_in). A plataforma cruza os perfis de interesse, incluindo preferências de atuação, loca-
lização, horários e causa ideal, com as diversas oportunidades de voluntariado, viabilizando 
uma corrente e contribuindo com o trabalho social no município. Visto a história da coloni-
zação, emancipação e desenvolvimento do município, através do ordenamento sustentável, 
participativo e colaborativo, a adoção desta ferramenta contribuirá sobremaneira com as 
demandas sociais e a ânsia cidadã contida em cada toledano, aponta o vereador. Veja mais 
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Solicitada 
construção de 
calçada na 
Parigot de 
Souza

Vereador propõe realizar Ecoponto em Vila Nova 

O vereador Airton 
Paula, pela Indica-
ção nº 57, propôs a 
construção de cal-
çada na Avenida 
Parigot de Souza, 
próximo à Avenida 
Cirne Lima. O ve-
reador aponta que 
pedestres reclamam, 
principalmente nos 
dias de chuva, que 
é impossível transi-
tar no local. Entenda

O vereador Odair Maccari solicitou através de requerimento que seja 
enviado ofício ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), 
solicitando a colocação de caixa de retenção na PR-239 que liga 
Novo Sarandi a Vila Nova, em frente à Praça Memorial da Cerâ-
mica, no Distrito de Novo Sarandi. A intenção do requerimento é 
sanar um problema com as caixas de retenção às margens da es-
trada, que 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. 
Tal solicitação é de suma importância pois com a abertura da cai-
xa de retenção de água haverá a conservação da estrada, caso con-
trário haverá o acúmulo de água e consequente inundação. Confira

Indicada retenção de água das chuvas em rodovia

O vereador Renato Reimann propôs na Câmara Municipal ao Poder 
Executivo, através da Indicação nº 63,  a coleta de resíduos volumosos 
e materiais recicláveis através do programa Ecoponto no Distrito de 
Vila Nova. Conforme dados do Controle e Combate às Endemias do 
Município de Toledo, o último levantamento de 2015 apontou núme-
ros acima do esperado, com infestação de 1,9%, caracterizando risco 
médio para epidemias de dengue. Com as altas temperaturas e as fre-
quentes chuvas os criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmis-
sor da Febre Chikungunya, Dengue e Zika Vírus aumentam signifi-
cativamente, aponta o vereador. Estes fatores diminuem o tempo do 
ciclo de procriação do mosquito de 15 dias para 6 dias, dificultando o 
combate, aponta o vereador no documento ao Poder Executivo, onde 
propõe que defina um dia para ser realizada a coleta de resíduos vo-
lumosos e materiais recicláveis no Distrito de Vila Nova. Saiba mais

Vereador 
propõe 
sede para a
associação do 
César Parque
O vereador Genival-
do Paes indicou ao 
Poder Executivo a 
construção de sede 
para a Associação 
do César Parque. Se-
gundo a Indicação 
nº 58, a construção é 
necessária pois a co-
munidade necessita 
urgentemente de um 
espaço físico para 
o desenvolvimento 
de suas atividades, 
já que o loteamento 
conta com cerca de 
150 famílias. Confira 

Moção homenageia Ordem Auxiliadora de 
Senhoras Evangélicas
Como forma de homenagem foi proposta na Câmara uma moção de 
aplausos à Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas (OASE), da 
Paróquia Evangélica de Confissão Luterana no Brasil de Vila Nova, 
pelos 50 anos de fundação e atuação no Distrito de Novo Sobradi-
nho. A OASE, de Novo Sobradinho,  presidida por  Vali Gräbner, é 
um setor de trabalho da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil IECLB, que congrega os grupos de mulheres nas comunida-
des e paróquias. Atualmente, em nível nacional, o Conselho Nacio-
nal da OASE reúne mais de 40.000 mulheres luteranas, sendo assim 
o segundo maior grupo feminino organizado da América Latina. A 
OASE da Comunidade de Novo Sobradinho, iniciou em 1966, sendo 
fundada por Mathilde Welzel, Paula Linderman, Erica Grebner, Luiza 
Toebe, Helga Abich, Silvia Welzel, Alma Knach, Erica Konrad, Juli-
ta Faisler, Ivone Stafefn, Ledi Shhultz, Wilma Schanne, Celi Ecke e  
Selda Toebe. Atualmente o grupo conta com 25 associadas. Veja mais 
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Ato na Câmara mobiliza região de Toledo pela saúde 

Reunião regional na 
Câmara de Toledo 
com a participação 
da Acamop, Ciscopar 
e Frente Parlamentar 
da Saúde na terça, dia 
8, encaminhou peti-
ção pública ao Mi-
nistério Público soli-
citando providências 
quanto à situação do 
Hospital Bom Jesus, 
que ameaça fechar 
as portas no final de 
abril. Com o plená-
rio superlotado por 
cerca de 300 pesso-
as, entre prefeitos e 
vereadores da região, 
lideranças e funcio-
nários do Bom Je-
sus, a reunião expôs 
ainda um cronogra-
ma de mobilização 
regional em defesa 
do atendimento do 
SUS no Bom Jesus. 
O vice-presidente da 
Acamop, vereador 
Edinaldo Santos, dis-
se que a entidade está 
movimentando seus 
vereadores e anun-
ciou para esta quinta-
-feira, dia 10, às 14h 
um abraço simbólico 
ao Bom Jesus, segui-
do de bloqueio da BR 
467, a partir das 16h. 
O movimento avalia 
ainda a ocupação de 
quatro praças de pe-
dágio, em Cascavel, 
Céu Azul, Corbélia 
e Foz do Iguaçu. Já 
no dia 16, a manifes-
tação deverá ser na 
Ponte Ayrton Senna, 
em Guaíra. Veja mais 

Manifestação regional superlotou a Câmara Municipal de Toledo

Foto:Felipe Fachini

Ato reuniu cerca de 300 participantes e superlotou a Câmara Municipal de 
Toledo 



Requerimento pede informações 
sobre Minha Casa Minha Vida
Uma visita realizada ao Jardim da Mata, re-
alizada pelo vereador Reinaldo Rocha, de-
monstrou uma série de problemas relaciona-
dos a estabelecimentos comerciais no bairro. 
E, ainda foi relatado que alguns desses são re-
sidências recebidas através do Projeto Minha 
Casa Minha Vida que foram transformadas em 
comércios. Por isso solicitam-se informações 
acerca da legalidade desses atos. Veja mais 

Vereador solicita informação sobre locação do Olivo Beal
O vereador Ademar Dorfschmidt solicitou que seja enviado ofício ao Núcleo Regional de 
Educação, pedindo informações sobre a locação das instalações do antigo Colégio Olivo Beal 
para a Associação Desportiva de Airsoft de Toledo (ADAT). É questionado se  as instalações 
estão locadas para a entidade, se há um contrato de locação e se há liberações e licenças de au-
toridades em dia. Os moradores do entorno do antigo Colégio Olivo Beal, estão reclamando 
do perigo oferecido à comunidade pela Airsoft que supostamente é a locatária das instalações, 
visto que a mesma trabalha com uma modalidade esportiva de simulações militares, cujos 
jogadores utilizam armas de pressão similares às armas reais que disparam projéteis esféri-
cos, gerando temor de que alguém seja atingido na vizinhança, aponta o documento. Entenda

Frota da Prefeitura de Toledo é 
tema de requerimento
Um dos automóveis pertencentes à frota da 
Prefeitura Municipal de Toledo esteve en-
volvido em um acidente recentemente, e, 
com isso, notou-se a grande responsabilida-
de do Município em relação a esses. Conse-
quentemente, percebeu-se a necessidade de 
um controle maior sobre os veículos, e por 
isso o vereador Rogério Massing apresen-
tou requerimento onde realiza uma série de 
questionamentos acerca dessa frota. Confira

Vereador propõe instalação de radar no Anel Viário Sul

Por meio do Requerimento nº 22/2016 o vereador Lucio de Marchi solicita a implanta-
ção de radares na PR-317, como medida de segurança. Ele pede que seja enviado ofí-
cio ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) solicitando implantação. Se-
gundo ele o Anel Viário do Município, também conhecido como contorno sul, ou 
ainda PR-317 (Avenida Egydio Geronymo Munaretto), tem sido área de risco devi-
do aos frequentes acidentes, inclusive empresas de grande porte como a Brasil Foods 
– BRF, não estão passando no local por causa do perigo iminente, sendo sujeitados
a contornar pelo centro da cidade. Para o vereador a melhor solução se-
ria a implantação de radares, como visto em vários outros municípios. Saiba mais 

Indicação propõe equipe para atuar na violência contra mulher

A criação de equipe de referência para atendimento às mulheres vitima de violên-
cia foi proposta na Câmara Municipal pela vereadora Sueli Guerra, através da Indi-
cação nº 66. A proposta encaminhada ao Poder Executivo é que a equipe atue nos Cen-
tros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). Considerando que a 
violência contra a mulher pode se manifestar de várias formas, tanto física, sexual e ou 
psicológica e com diferentes graus de severidade, esta equipe analisará cada caso indivi-
dualmente dando atendimento domiciliar, propõe o documento. Após estudos as mulheres 
recebem os encaminhamentos necessários, especialmente nas áreas de acompanhamento 
psicológico, assistência social e direito. “Desta forma as mulheres com privação de liber-
dade e em situação de vulnerabilidade terão atendimento”, aponta a vereadora.  Confira
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Câmara Municipal e SerToledo firmam acordo coletivo

A Câmara Municipal, através de seu presidente, Ademar Dorfschmidt, assinou nesta quinta-fei-
ra, dia 3 de março, em ato às 11:30h, com a presença de servidores, acordo coletivo com o Sindi-
cato dos Servidores de Toledo. O documento foi firmado com a secretária-geral do SerToledo, 
Marlene Silva, na sala de reuniões do Poder Legislativo, juntamente com o diretor-geral da Câ-
mara, Irineu Hennig e a secretária de Comunicação do SerToledo, Márcia Dalgallo. Veja mais

Vereador vê saturação no Centro Cívico e propõe nova Câmara

A construção de um centro comunitário na região do bairro Santa Clara IV foi tema de uma 
indicação na sessão da última segunda-feira. Para o vereador Lucio de Marchi, autor do do-
cumento, os centros comunitários em nosso Município são fundamentais para o convívio so-
cial dos moradores, que podem desfrutar de toda estrutura para confraternizações, eventos, 
festas, atividades recreativas e do bem comum. Ele destaca também que os centros comuni-
tários são referências quanto às reuniões públicas, onde o agente político pode usar da estru-
tura para ouvir os anseios da população. Lucio também comenta que a região do Santa Clara 
IV, tem saído à frente nas participações comunitárias e no exercício da cidadania, e que o 
presidente da Associação de Moradores, Ari Sheron, tem solicitado junto ao poder público 
a construção do centro comunitário, já que a região abrange um conjunto de bairros. Ele 
aponta que aquela região é de considerável movimentação e bastante povoada, sinalizando 
a necessidade do espaço e também indicando que será muito bem aproveitado, Entenda.

Presidente da Câmara e diretoras do SerToledo assinam acordo com servidores
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Vereador quer Guarda Municipal em Novo Sarandi
A Indicação nº 62, do vereador Odair Maccari, solicita ao Poder Executivo a intensificação 
das rondas da Guarda Municipal no Distrito de Novo Sarandi. A proposta do vereador é que 
sejam realizadas rondas diárias pela Guarda Municipal em frente à Escola Municipal Orlan-
do Luis Basei, Escola Estadual Novo Sarandi, Praças Públicas, centro de eventos, ginásio 
de esportes e cemitério municipal do distrito. Nestes locais, não está sendo feita a ronda 
diária pela Guarda Municipal e devido a isso os moradores, estudantes de Novo Sarandi tem 
sentido grande insegurança, principalmente durante a noite, aponta o vereador. Veja mais

Limpeza é solicitada no pomar 
comunitário de Novo Sarandi
O vereador Odair Maccari, pela Indicação 
61, solicitou a limpeza do Pomar Comuni-
tário de Novo Sarandi, pois devido à falta 
de capina, podas de galhos, recolhimento 
de entulhos e limpeza em geral o local está 
com uma grande quantidade de mato. Se-
gundo o vereador, a situação está impossi-
bilitando a entrada dos moradores. Confira

Solicitados calçada e banco em 
ponto de ônibus 
A Indicação 60, realizada pelo vereador Lu-
cio de Marchi, propõe a construção de calça-
da e a implantação de um banco no ponto de 
ônibus da rua Leonardo Francisco Nogueira, 
próximo a Escola Municipal Carlos Friedrich. 
Segundo o vereador, em dias de chuva o local 
fica inundado e com lama, tornando impossí-
vel a espera pelo coletivo no local. Entenda

Vereador solicita informações 
sobre lei de vagas a grávidas

A Lei Estadual nº 18.047/14 dispõe sobre 
a reserva de vagas especiais de estaciona-
mento para gestantes e pessoas acompa-
nhadas de crianças de colo no estado do 
Paraná. Portanto, o vereador Luiz Johann, 
através do requerimento nº 25, pede infor-
mações acerca da lei citada, para assim to-
mar conhecimento sobre o cumprimento 
dessa no município de Toledo. Veja mais

Solicitadas informações sobre 
Conjunto Habitacional 
Selfredo Muller
O vereador Renato Reimann solicitou in-
formações relacionadas ao Conjunto Ha-
bitacional Selfredo Muller, no Distrito de 
Vila Nova. Entre elas estão questões como 
o número de famílias inscritas no Con-
junto Habitacional; os nomes das famílias 
inscritas e o número de famílias que se-
rão beneficiadas, entre outras.  Saiba mais

Colégio La Salle é homenageado pelos 59 anos
O Colégio La Salle Toledo foi homenageado na última sessão através de uma moção de 
aplausos pelos 59 anos de atividade, comemorados no último dia 25 de fevereiro. A institui-
ção de tradição no ensino desde 1957 atende mais de 1.100 estudantes de Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio e Período Integral. Conta com mais de 130 colaborado-
res que auxiliam crianças e adolescentes na construção do conhecimento e desenvolvimen-
to integral. A Rede Lassalista está presente em 80 países e no Brasil desde 1907. Confira

Vereador solicita trocas na Praça das Bandeiras
O vereador Lucio de Marchi, pela Indicação nº 59, afirma que a Praça das Bandeiras, localizada na 
Vila Pioneiro, necessita da troca das bandeiras que lhe dão nome. O vereador aponta que as exis-
tentes estão deterioradas devido às condições do tempo e à durabilidade vencida. Veja na íntegra 
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