
Câmara aprecia 23 projetos em extraordinária
                                                                                                                                        Foto: Paulo Torres

 Sessão extraordinária será realizada no  Edifício Güerino Viccari, sede do Poder Legislativo 

A Câmara Municipal realiza sessão extraordinária a partir das 14h do dia 10 de julho, sexta-feira, para apreciar 23

projetos de leis. Todos os projetos são de autoria do Poder Executivo, sendo 8 encaminhados em regime de urgência,

além de 7 que serão votados em segundo turno e outros 8 que serão apreciados em primeira votação. Entre os projetos

em regime de urgência está o 117, que altera a legislação que desafeta e autoriza a venda de imóveis do Município de

Toledo no Loteamento Nascer do Sol aos beneficiários do Programa Carta de Crédito e Programa Minha Casa Minha

Vida. Confira

Vereador Renato pede cobertura no pátio da Escola Osvaldo Cruz

Através  da  Indicação nº  334,  o vereador  Renato  Reimann solicitou  ao  Poder  Executivo
a implantação de cobertura no pátio interno da Escola Municipal Osvaldo Cruz, no Distrito de Vila
Nova. O vereador aponta que as boas condições das estradas rurais têm contribuído para que os

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-realiza-extraordinaria-para-apreciar-23-projetos


alunos da zona rural possam comparecer às aulas em dias de chuva e já não se vê mais uma
escola  vazia  nos  dias  chuvosos, mas surge  a  preocupação  em  relação  ao  espaço  coberto
oferecido pela escola. O vereador aponta que em Vila Nova o pátio interno utilizado pelos alunos
não conta com nenhum tipo de cobertura e com chuva os alunos ficam impossibilitados de circular
e  permanecer  no  pátio,  aglomerando-se nos  corredores, além  do  piso  nestes  locais  ficar
molhado pela  falta  da  cobertura, ficandoextremamente  escorregadio. Já  nos dias  de  sol forte a
cobertura proporcionaria sombra e o local ficaria mais agradável e saudável. Confira a proposta

Vereadores parabenizam Sicredi por nova unidade na Pioneiro

A  inauguração  da  nova  unidade  da  cooperativa  Sicredi  na  Grande  Pioneiro  motivou  a
apresentação de moção de aplausos à instituição pelos vereadores Lucio de Marchi, Airton Paula,
Expedito Ferreira e Walmor Lodi. No Requerimento nº 225, os vereadores solicitam envio de ofício
ao presidente, Círio Kunzler, com cópia para o gerente, Claudio Luis Erbes, parabenizando-o pela
inauguração da nova unidade de atendimento na Vila Pioneiro no dia 19 de junho. “É de suma
importância para o desenvolvimento do Município a presença de cooperativas de crédito”, aponta
o documento, destacando que ela foi inaugurada pela primeira vez em 2003 e devido ao crescente
número de cooperados foi inaugurada a nova unidade, com mais de 500m², “em uma estrutura
moderna, fornecendo maior comodidade e atendimento.” Confira a proposta

Vereador quer melhoria em bocas de lobos no Coopagro

Os vereadores da Câmara de Toledo estão preocupados com o trânsito de Toledo. O
vereador  Reinaldo  Rocha (SDD)  apresentou  requerimento  solicitando  melhorias  neste
sentido. O que ele quer é a manutenção das tampas de concreto e grades de ferro das
“bocas  de  lobo”,  no  Jardim  Coopagro.  O  vereador  explica  na  proposição  que  várias
grades de bueiros estão expostas e que a necessidade se dá pela possibilidade de que
habitantes que transitam por ali a pé ou de bicicleta possam se ferir. Confira a proposta

Requerimento registra 10 anos da Revista Versões

Através  do Requerimento nº  223,  o vereador  Rogério  Massing propôs  na  Câmara
Municipal moção de aplausos pelos 10 anos de circulação da Revista Versões. No documento o
vereador lembra o trabalho realizado pela imprensa em Toledo, na premissa de levar informação
todos os dias para as pessoas, destacando a revista Versões. “Ao longo de sua história e de
periodicidade mensal, a revista tem como foco destacar as ações dos clubes de serviço de Toledo,
como  Rotary,  Lions  Clube  e  Maçonaria,  além  do  segmento  social  do  município.  Sendo  119
edições fechadas durante o período de sua existência”, aponta o documento. Confira a proposta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5678_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5674_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5680_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5676_texto_integral


Vereador Rogério parabeniza ACP pelos 125 anos de trajetória

                                                                                                                                 Foto: Paulo Torres

Vereador Rogério Massing
Através do Requerimento nº 224, o vereador Rogério Massing propôs na Câmara Municipal de
Toledo moção de aplausos pelos 125 de fundação da Associação Comercial do Paraná (ACP). O
documento  requer  que seja  enviado  ofício  a  Antônio  Miguel  Espolador  Neto,presidente
da entidade, fundada no dia 1º de julho de 1890 pelo Barão do Cerro Azul. O vereador aponta
a expressiva atuação da ACPem defesa dos interesses da classe empresarial e da sociedade e os
seus mais de 27 mil associados. “(...) a ACP possui um legado de contribuição para a geração de
emprego e  renda e,  diante  das dificuldades,  tem pautado sua atuação pela  responsabilidade
socioeconômica  e  no  fortalecimento  das  cadeias  produtivas  no  Estado”, aponta  o
documento. Confira a proposta

Vereador solicita pontos de ônibus na Attílio Fontana

O vereador Rogério Massing está solicitando ao Poder Executivo a implantação de pontos de
ônibus dos novos modelos no Conjunto Residencial Belo Horizonte. Através da Indicação nº 335,
o vereador Rogério Massing solicita ao Poder Executivo Municipal que sejam adotadas medidas
administrativas e orçamentárias visando a implementação de pontos de transporte coletivo urbano
na  região  da  Avenida  Senador  Attilio  Fontana,  especialmente  no  trajeto  entre  as ruas Carlos
Sbaraini  e  Willy  Tesch no Conjunto Residencial  Belo Horizonte, como suporte às pessoas que
utilizam os coletivos. Confira a proposta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5677_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5679_texto_integral


Vereador quer transformar teste do pezinho em cadastro de doação

O vereador  Ademar  Dorfschmidt  propôs  a  criação  de  um  banco  de  dados  nacional  com  as
características  genéticas  de  cada  pessoa  no  País.  A  proposta  foi  apresentada  através
do Requerimento nº 226, tendo como justificativa futuras doações de medula óssea. A ideia é que
a partir do teste do pezinho obrigatório no nascimento os dados fossem armazenados visando
para futuras doações de medula óssea. “Diante do fato que todo bebê é submetido a uma bateria
de exames logo que nasce, mais conhecida como “teste do pezinho”, com o intuito de identificar
quaisquer  anormalidades  e  prevenir  uma  série  de  doenças,  este  mesmo exame poderia  ser
utilizado  para  a  determinação  das  características  genéticas  de cada  pessoa,  para  que  desta
forma,  se  elabore  um  banco  de  dados  destas  características”,  defende  o  vereador  Ademar
Dorfschmidt.  Quando houvesse a necessidade de um doador, seria recorrido a este cadastro,
propõe ele. A restrição proposta a respeito seria quanto ao cadastrado, que deveria ter entre 18 e
55 anos, com boa saúde, não tendo doença infecciosa ou incapacitante para ser doador. Confira a
proposta

Ademar sugere fazer no Mini Hospital um posto infantil 24h
Com o objetivo de melhorar o atendimento de pediatria em nosso município e, ao mesmo
tempo, fazer melhor uso das instalações, o vereador Ademar Dorfschimidt apresentou
uma  indicação  sugerindo  a  transformação  do  antigo  Mini  Hospital  em  um  posto  de
atendimento infantil 24 horas. Na proposta do vereador, a transformação seria uma via de
mão  dupla.  Com  amplas  instalações,  o  antigo  Mini  Hospital  proporcionaria  melhor
atendimento  para  as  crianças da grande Vila  Pioneiro  e  do restante  da cidade.  Com
atendimento  24  horas,  o  prédio  seria  utilizado  da  melhor  maneira  para  avançar  na
qualidade dos atendimentos pediátricos. Confira a proposta

Vereador requer cadastro de digitais em Vila Nova

O vereador  Renato Reimann requereu na Câmara Municipal  a  realização de recadastramento
biométrico  na  Escola  Municipal  Osvaldo  Cruz,  no  Distrito  de  Vila  Nova,  para  atender  a
comunidade. Renato lembra no Requerimento nº 227, que pela Resolução TSE nº 22.688/2008, o
Brasil adotou o processo de confirmação de voto pela biometria e a medida é obrigatória para o
eleitor e aquele que não o fizer terá como consequência o cancelamento do título. Ele aponta
porém  no  documento  que  os  moradores  dos  distritos  têm  encontrado  dificuldades  de
locomoverem-se até o Cartório Eleitoral, “já que para isto perdem o dia de trabalho além de ter
que as próprias expensas arcar com o transporte.” Nas eleições de 2008, o Distrito de Vila Nova
contava com 2.152 eleitores aptos, distribuídos em oito seções eleitorais, todas pertencentes à
Zona Eleitoral 201, aponta o vereador. “Portanto, diante do expressivo número de eleitores, da
obrigatoriedade  de  recadastramento  e  as  dificuldades  que  estes  tem  encontrado  para
locomoverem-se até o Município de Toledo,  requer  que a realização do recadastramento dos
eleitores da zona eleitoral 201 – seções de n° 16, 22, 34, 38, 39, 40 e 41 do Distrito de Vila Nova,
seja realizada na Escola Municipal Osvaldo Cruz”, conclui o documento. Confira a proposta

                                                                                                                                                      

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5682_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5662
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5681_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5681_texto_integral


Johann pede recape do asfalto de rua na Vila Industria                                                    
                                                                                                           Foto: Paulo Torres

Vereador Luiz Carlos Johann   

O  vereador  Luiz  Johann  (PP)  indicou  através  da  Indicação  nº  325  o  recapeamento
asfáltico na Rua Pinheiro Machado, entre a Rua 13 de Abril e a Rua Mané Garrincha, na
Vila Industrial. De acordo com a proposição encaminhada ao Poder Executivo, o local
está repleto de buracos e afetando o tráfego de automóveis. Confira a proposta

Vereador Lúcio pede acostamento em rodovia ao Caça
O  vereador  Lucio  de  Marchi  (PP)  apresentou  a  Indicação  nº  326,  em  que  pede  a
construção  de  acostamentos  na  estrada  OT-408-A.  A rodovia  sai  da  Avenida  Egydio
Munaretto e vai até o Clube Caça e Pesca e é popularmente conhecida como Estrada
Lacto Bom. Para o vereador, que atende a demanda dos moradores dessa localidade, a
estrada dá acesso a inúmeras propriedades e o tráfego de veículos, incluindo os de carga
pesada, é muito intenso. Confira a proposta

Vereador sugere travessia em paver entre Pioneiros e Capitão
O  vereador  Lucio  de  Marchi  (PP)  indicou  a  implantação  de  uma  travessia  elevada
em paver entre  as  ruas  dos  Pioneiros  e  Capitão  Leônidas  Marques.  As  vias  então
localizadas em áreas de comércio e possuem intenso fluxo de carros e veículos pesados,
devido  à  proximidade  com a  Brasil  Foods  (BRF).  Ao  longo  dos  anos,  aquela  região
recebeu inúmeras instalações como escolas, postos de saúde e CERTI's, o que torna a
presença de pedestres pelas vias também muito intensa, aponta o vereador. Ele vê maior

http://www.toledo.pr.leg.br/processo-legislativo/sistema-de-apoio-ao-processo-legislativo
http://www.toledo.pr.leg.br/processo-legislativo/sistema-de-apoio-ao-processo-legislativo


necessidade da colocação dos pavers, que segundo ele, além de segurança, embelezam
ainda mais a cidade. “As travessias elevadas em paver, além de garantir a segurança dos
transeuntes  na  locomoção  entre  as  vias  fazendo  com  que  os  veículos  reduzam  a
velocidade,  embelezam  esteticamente  o  Município,  considerando  a  reurbanização  da
Capitação Leônidas Marques e dos novos loteamentos”. Confira a proposta

Vereador Airton pede melhorias na parada de ônibus da Pioneiro

Durante a última sessão de segunda-feira (06), o vereador Airton Paula apresentou uma

indicação  pedindo pintura  e  manutenção  na  cobertura  da  Estação  de  Transbordo  de

passageiros da Rua 1° de Maio, Vila Pioneiro. Para o vereador, o local encontrasse em

estado  de abandono,  sendo necessárias  as  referidas  melhorias.  Com isso,  além dos

feirantes que utilizam daquele lugar  para comercializar  suas mercadorias,  os próprios

moradores seriam beneficiados com a reforma. Confira a proposta

Vereador Edinaldo sugere guarda no Teatro Municipal

Preocupado  com  a  preservação  do  patrimônio  público,  o  vereador  Edinaldo  Santos

apresentou a  indicação N°322 sugerindo a  designação de um guarda municipal  para

cuidar do Teatro Municipal. Constata-se frequentemente degradações no prédio, como

pichações e estruturas danificadas e quebradas.  Para o vereador,  a  presença de um

guarda irá zelar e prevenir problemas. A sugestão foi apresentada na última segunda-feira

(06), durante a sessão ordinária.Confira a proposta

Maccari quer pedra brita em estrada de Novo Sarandi

O vereador Odair Macari (PP) requer melhorias para o Distrito de Novo Sarandi. Desta
vez, a intenção é que o Executivo faça o patrolamento e colocação de pedra brita na
estrada rural  da Linha da Usina. E o vereador específica: no trecho que dá acesso à
propriedade rural do Sr. Jair Paulo Coldebella. “O patrolamento e a colocação de pedra
brita se faz urgente, pois em dias chuvosos há enorme dificuldade de deslocamento tanto
dos moradores daquela localidade quanto do escoamento da produção agrícola, de aves,
suínos, bovinos, leiteira e também ocorrem transtornos com o transporte escolar”, justifica
na proposição. Confira a proposta

http://www.toledo.pr.leg.br/processo-legislativo/sistema-de-apoio-ao-processo-legislativo
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5664
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5663
http://www.toledo.pr.leg.br/processo-legislativo/sistema-de-apoio-ao-processo-legislativo


Zanetti sugere melhorar sinalização de trânsito no Europa
                                                                                                                     Foto: Paulo Torres

Vereador Marcos Zanetti     

Quem também indica ao Executivo Municipal melhorias no trânsito de Toledo é o vereador
Marcos  Zanetti  (PT).  O  vereador  pede,  através  da  Indicação  nº  328,  melhorias  na
sinalização de trânsito da Rua Carlos Gomes, no Jardim Europa. O vereador quer a troca
das placas de trânsito, bem como nova pintura das faixas de pedestres, retenções, linha
dupla amarela e outros meios que a secretaria competente julgar necessário. Confira a
proposta

Ademar sugere concessão de sede à associação Opaleiros de Toledo

O vereador Ademar Dorfschimidt apresentou a Indicação n° 319, sugerindo a concessão
de  um espaço para  a  instalação da sede  para  a  associação Opaleiros  de Toledo.  A
indicação foi apresentada na última segunda-feira (06), durante a sessão ordinária. No
entendimento do vereador, a instalação de uma sede para o grupo é uma forma valorizar
e motivar os colecionadores desses automóveis, que por meio dos seus carros antigos,
promovem confraternizações e eventos visando o lazer  de seus participantes.  Com a
sede, a promoção de eventos, reuniões e encontros seria mais fácil. Confira a proposta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5661
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5670_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5670_texto_integral


Edinaldo pede conserto das travessias elevadas da Cirne Lima

Considerando o estado que encontram-se as travessias elevadas da Avenida Cirne Lima,

o vereador Edinaldo Santos apresentou uma indicação pedindo o conserto das travessias

e também o reperfilamento asfáltico em suas proximidades.  Na indicação,  o vereador

pontua 4 principais pontos que precisam conserto em caráter de urgência, considerando o

grande  fluxo  de  veículos  leves  e  também  de  carga  pesada.  A  região  é  bastante

movimentada  e  requer  muita  atenção,  principalmente  porque  os  motoristas  acabam

realizando manobras para desviar dos buracos, aumentando o risco de acidentes.  Confira

a proposta

Johann pede recapeamento asfáltico na Rua Ledoíno Biavatti

Na  última  segunda-feira  (06),  durante  a  sessão  ordinária,  o  vereador  Luiz  Johann

apresentou a Indicação n° 324 pedindo o recape asfáltico da Rua Ledoíno José Biavatti

entre a Rua Santos Dumont e a Rua Três de Outubro localizadas na Vila Industrial. A

indicação partiu da demanda da comunidade, que está insatisfeita com a quantidade de

buracos. A via tem grande fluxo de veículos e pedestres, sendo necessária a medida para

trazer mais conforto e segurança para quem transita por ali, aponta Johann. Confira a

proposta
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