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Câmara aprova reestruturação da Guarda e créditos
A Câmara Munici-
pal realizou sessão 
extraordinária nesta 
quarta, dia 30, para 
apreciar três proje-
tos de leis, entre os 
quais o PL nº 36, que 
reestrutura o plano 
de cargos, carreira 
e remuneração da 
Guarda Municipal. 
Também foram apre-
ciados o PL nº 28, 
que autoriza a aber-
tura de crédito adi-
cional suplementar 
no orçamento-pro-
grama do Município 
de Toledo no valor 
de R$ 5.052.778,85 
e crédito especial de 
R$ 11.100,00 e ainda 
o PL nº 35, que au-
toriza crédito adicio-
nal suplementar no

orçamento-programa no  valor de R$ 4.497.842,99 e crédi-
to adicional especial de R$ 6.543,10. A votação do PL 36 le-
vou à Câmara Municipal cerca de 50 guardas municipais e 
motivou suspensão da sessão às 09:25h pelo presidente Ade-
mar Dorfschmidt para consulta ao Ministério Público. Entenda

Vereadores reuniram-se com o promotor Sandres Sponholz antes da votação

Foto:Paulo Torres

Vereador propõe redutor de velocidade junto a CMEI da Maripá
O vereador Edinaldo Santos apresentou a Indicação nº 99, sugerindo a instalação de redutor 
de velocidade na Avenida Maripá, próximo ao CMEI Ana Maria Zorzo Luckmann. Para o 
vereador a medida se faz necessária com urgência, uma vez que naquele local é frequente a 
ocorrência de acidentes,  na maioria das vezes graves. Para Airton Paula o redutor de velo-
cidade deve ser  preferencialmente elevação em paver, pois, no local há, além de veículos, 
um grande fluxo de pedestres, uma vez que nas imediações há o CMEI. Ele lembra que no 
local havia um controlador de velocidade,  contudo o equipamento foi retirado. Ele ressalta 
que o investimento para o controle de velocidade se torna irrelevante quando se trata de pre-
venir ou salvar vidas, até porque  a prevenção desonera em muito os cofres públicos em se 
tratando de saúde pública. Ele destaca que a prevenção reduz  os gastos com atendimento a 
acidentados, além das sequelas físicas e psicológicas nas vítimas e seus familiares. Confira 
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Construção de 
memorial na 
nascente do 
Arroio Toledo 
é solicitada

Inclusão do Arroio Guaçu no Cultivando Água 
Boa é requerida

A Indicação nº 
106/2016, realizada 
pelo vereador Gil-
berto Engelmann, 
solicita a constru-
ção de um memorial 
na nascente Arroio 
Toledo. A melhoria 
no local, situado no 
Distrito de São Luiz 
do Oeste, vem ao 
encontro da política 
de preservação do 
patrimônio cultural 
e ambiental, aponta 
o vereador. Entenda.

A mata existente na Rua Willy Barth, no bairro Panorama II, moti-
vou a apresentação na Câmara Municipal de proposta visando seu 
aproveitamento para atividades físicas e garantia de segurança. A 
Indicação nº 96, do vereador Ademar Dorfschmidt, sugere ao Po-
der Executivo o  cercamento da mata e calçamento do seu entor-
no. As melhorias se fazem necessárias devido ao grande número de 
moradores naquela região e arredores, os quais poderão utilizar o 
espaço para exercícios físicos. Além disso as medidas trarão maior 
desenvolvimento e segurança a todos, aponta o vereador.  Veja mais

Cercamento de mata no Panorama para 
caminhadas é indicado

O vereador Gilberto Engelmann solicitou pelo Requerimento nº 38 
que seja encaminhado à Itaipu Binacional pedido de inclusão da Ba-
cia do Arroio Guaçu, localizada em Toledo, no Programa Cultivando 
Água Boa (CAB),  desenvolvido pela hidrelétrica. Segundo Gilber-
to o Arroio Guaçu possui aproximadamente 120 quilômetros de ex-
tensão, nascendo em Toledo, entre o Distrito de São Luiz do Oeste 
e a localidade de Ouro Preto, desaguando no Rio Paraná, próximo 
à Vila Arroio Guaçu, no Município de Mercedes. O Arroio Guaçu 
banha os municípios de Toledo, Quatro Pontes, Nova Santa Rosa, 
Marechal Cândido Rondon, Terra Roxa, Guaíra e Mercedes, sen-
do portanto uma importante bacia hidrográfica no Oeste do Paraná, 
aponta ele. O vereador Gilberto aponta ainda no documento a neces-
sidade da realização de ação conjunta na preservação da biodiversi-
dade da região banhado pelo arroio, na implementação de atividades 
produtoras ambientalmente responsáveis, cuidados no correto uso 
do solo e saneamento rural adequado, o que a inclusão do Arroio 
Guaçu no Cultivando Água Boa viria facilitar, resultando em be-
nefícios aos moradores, produtores e ao meio ambiente, conforme 
já manifestado no Requerimento legislativo nº 58/2014. Confira

Pedido de 
reparos em 
passeio da 
Escola Arsênio 
Heiss é
reiterado
A vereadora Sueli 
Guerra realizou a In-
dicação nº 107/2016 
reiterando o pedido 
de reparos no passeio 
entorno da Escola 
Municipal Arsênio 
Heiss. O pedido ao 
Poder Executivo já 
havia sido realizado 
em julho de 2015. A 
escola é antiga e está 
bastante danificada, 
por isso a necessida-
de da reforma, aponta 
a vereadora. Confira 

Vereador pede contêiner de lixo na Grande 
Pioneiro
A Indicação nº 97, apresentada na última sessão da Câmara, propõe 
a disponibilização de contêiner de lixo orgânico na Rua dos Pio-
neiros, na Grande Pioneiro. A proposta do vereador Airton Paula 
é colocar o equipamento em frente à Farmácia Brasil, levando em 
consideração pedido de moradores. Eles reclamam por não haver 
lixeira fechada e o lixo acumulado fica exposto às intempéries, cau-
sando odores desagradáveis. Outro problema constatado são os ani-
mais à procura de alimentos que vasculham o lixo e os espalham 
por toda a rua, deixando a população preocupada, aponta o vere-
ador. Para o vereador o contêiner de lixo traria maior segurança à 
população e é uma demanda urgente  da comunidade. Saiba mais 
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PM indica à Câmara proibição de narguilé em locais públicos

A Câmara Municipal de Toledo recebeu no final da tarde do dia 23, o comandante do 19º Batalhão 
da Polícia Militar, major Leonel José Beserra. A visita teve como objetivo entregar ao presiden-
te do Legislativo, Ademar Dorfschmidt, um pedido de análise que viabilize a criação de um Pro-
jeto de Lei que estipule a proibição do uso de narguilé em locais públicos em Toledo. Veja mais 

Major Beserra e aspirante Cassiano com o presidente Ademar Dorfschmidt e o vereador Gilberto En-
gelmann

Foto:Felipe Fachini

Instalação de bebedouros em 
parque é indicada
Os arredores do Parque Ecológico Diva 
Paim Barth – Lago Municipal são muito fre-
quentados diariamente por diversas pesso-
as para a prática de esportes ou para lazer. 
Visto que é necessária uma grande ingestão 
de água devido às elevadas temperaturas, a 
Indicação nº 109, dos vereadores Walmor 
Lodi e Marcos Zanetti, pede  ao Poder Exe-
cutivo a instalação de bebedouros para que 
assim seja disponibilizado um acesso mais 
fácil à água potável gratuitamente. Confira 

Moção de aplausos ao Projeto 
Florir Toledo é proposta
O Projeto Florir Toledo se destaca no mu-
nicípio porque é um programa voltado para 
adolescentes em situação de vulnerabili-
dade, capacitando-os profissionalmente e 
aproximando-os da comunidade e do meio 
ambiente. É o que aponta o Requerimento 
nº 36, subscrito por 18 vereadores. O docu-
mento aponta que  o projeto conquistou o 1º 
lugar no Concurso Regional de Boas Práti-
cas do Programa Cidades Sustentáveis, em 
prêmio    entregue no 13º Encontro Cultivan-
do Água Boa, em Foz do Iguaçu Entenda.
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Análise do ensino religioso é 
requerida por vereador
Através do Requerimento nº 40/2016 o vere-
ador Vagner Delabio solicita que seja envia-
do por meio de ofício ao Executivo Muni-
cipal, solicitação do currículo atualizado do 
ensino religioso do Município de Toledo. Tal 
solicitação se faz necessária, aponta o docu-
mento, tendo em vista que o vereador gosta-
ria de analisar tal documento em virtude de 
demandas feitas pela comunidade.Veja mais 

Vereador solicita reforma de 
praça central de Vila Nova 
O vereador Renato Reimann solicitou, pela 
Indicação nº 105/2016, a manutenção da 
praça central do Distrito de Vila Nova, com 
substituição de lixeiras e bancos e a res-
tauração do parque infantil. Segundo ele, 
a praça não oferece a mínima segurança 
para a prática do lazer, além de prejudicar a 
permanência das pessoas no local pela fal-
ta de lixeiras e bancos adequados. Confira

Comissão solicita farmácia no Terminal Rodoviário

Foi percebida a necessidade de uma farmácia no Terminal Rodoviário, segundo documento 
apresentado na sessão da Câmara Municipal pela  Comissão de Trabalho, Administração e 
Serviços Públicos. Os vereadores que integram a CTA aponta que o local  este recebe um 
grande volume diário de pessoas, e, além disso, ela facilitaria o atendimento da popula-
ção. Por isso, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos solicita ao Poder 
Executivo a concessão de licença para o funcionamento de uma farmácia no local. Entenda

Vereadores requerem moção de aplausos à direção do Caça

Em dois anos de gestão, a diretoria do Clube de Caça e Pesca realizou mais de 70 ações 
que tinham o objetivo de melhorar a estrutura do clube e adequá-lo às exigências am-
bientais. Dá-se ênfase a essas porque elas foram executadas, pagas, e ainda deixa-
ram um grande superávit, conforme aponta o Requerimento nº 33, subscrito por 11 ve-
readores. O documento lembra que  o clube organiza uma grande festa anualmente, e 
esta traz um grande volume de pessoas a Toledo, o que movimenta o comércio da cida-
de, requerendo por isso uma moção de aplausos à diretoria do Caça e Pesca.  Saiba mais 

Vereador solicita mais informações sobre recursos da AFD
O vereador Lucio de Marchi, por meio do Requerimento nº 39, pede que seja enviada ao 
Executivo Municipal, uma solicitação de prestação de contas sobre os recursos provenientes 
da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Para ele deve-se saber quais obras foram 
realizadas com o recurso da Agência Francesa de Desenvolvimento, onde estas obras estão 
localizadas, o período em que foram feitas, indicando o início e término. Como também quais 
foram os valores aplicados em cada obra, indicando quanto do recurso da AFD foi utilizado e, 
se houver, o valor da contrapartida do Município, solicita o vereador no documento. Saiba mais

Recuperação e conservação é solicitada em estradas de São Miguel

A Indicação nº 104/2016, de autoria do vereador Renato Reimann, pede a re-
cuperação e a conservação das estradas rurais não pavimentadas do Distri-
to de São Miguel. Segundo o vereador, a situação das vias naquela região tem ge-
rado prejuízos para todos os tipos de veículos que passam pela localidade. Veja 
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Debates sobre o Plano Diretor têm continuidade na Câmara

A Câmara Munici-
pal abriu novamente 
na quinta-feira, dia 
17, mais uma audi-
ência pública com o 
objetivo de discutir 
com a comunidade 
os projetos que tra-
tam da revisão do 
Plano Diretor. A reu-
nião conduzida pela 
Comissão Especial 
tratou da temática de 
urbanismo e contou 
com diversos popu-
lares, representan-
tes de entidades e 
demais interessados 
que puderam sugerir 
e opinar em relação 
ao Plano Diretor To-
ledo 2050. Entenda

Vereador solicita melhorias no atendimento a ex-detentos

Por meio do Requerimento nº 37/2016 o vereador Gilberto Engelmann solicita que seja en-
caminhado ofício ao coordenador da Bancada Paranaense no Congresso Nacional, deputado 
federal Toninho Wandscheer, pela melhoria na legislação e no sistema de atendimento aos 
egressos do sistema penitenciário brasileiro. Para ele a melhoria seria possível mediante po-
liticas públicas de reinserção e inserção dos apenados ao mercado formal de trabalho no Bra-
sil, por meio de legislação de percentual de vagas nas contratações. Para Gilberto a alta taxa 
de reincidência, preconceito e baixa escolaridade e qualificação profissional, aliada às desi-
gualdades sociais e má distribuição de renda, colaboram na delinquência e criminalidade. O 
vereador defende que estes fatores devem ser enfrentados urgentemente pelos governos com 
alternativas de emancipação e reestruturação do cidadão, como pelo projeto do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e Supremo Tribunal Federal (STF) intitulado “Começar de novo”. 
O vereador acredita ser inadmissível não adotar ações propositivas de recolocação e in-
clusão ao trabalho ou ainda na sociedade das pessoas em regime aberto ou semiaberto, 
como também dos que cumpriram o tempo de reclusão. Para ele é fato que há legisla-
ção pertinente quanto aos subsídios trabalhistas, no entanto, entende-se que há a neces-
sidade de implementar uma política ainda mais profícua para a resolutividade da proble-
mática, inserindo percentual obrigatório de contratação, assim como em atendimento 
à Lei federal nº 8213/1991 ou à Lei matogrossense nº 9.879/2013. Para o vereador esta 
é uma tarefa urgente que necessita da compreensão e da sensibilidade dos governos, 
das empresas e da própria sociedade, tendo em vista a demanda social no País. Confira

Audiência pública retomou as discussões com a comunidade sobre a revisão 
do Plano Diretor 

Foto:Felipe Fachini
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Indicação sugere alargamento da Rua Artur Mazzaferro
Foi apresentada na Câmara Municipal proposta de reurbanização da Rua Artur Mazzaferro, 
no Jardim Europa. A Indicação nº 98, do vereador Airton Paula, sugere ao Poder Executi-
vo que seja feita a reurbanização da via devido à necessidade urgente de seu alargamento, 
pois é estreita e de difícil passagem de veículos. Esta situação torna problemático o tráfego 
na via e causa muitos acidentes, aponta o vereador. Para Airton Paula a possibilidade do 
alargamento da Rua Artur Mazzaferro é de grande relevância, pois sua expansão tende a 
aumentar a circulação e é uma reivindicação da comunidade do Jardim Europa.  Veja mais
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