
Comissão  de  Segurança  requer
mais agentes para Toledo
Os vereadores  Airton  Paula,  Genivaldo  Paes,  Luiz  Johann,  Reinaldo  Rocha  e  Sueli
Guerra apresentaram  o  Requerimento  nº  139,  solicitando contratação  de  agentes  carcerários  em
caráter de urgência para Toledo. O objetivo dos vereadores, que compõem a Comissão de Defesa do
Consumidor  e  Segurança  Pública  da  Câmara  Municipal,  é reforçar  o  quadro  funcional  da  20ª
Subdivisão Policial de Toledo. Tal solicitação se faz necessária porque o número de agentes não está
atendendo a demanda atual, que é em média superior a 130 detentos, segundo os vereadores, os
quais  apontam  que  essa  situação acaba  sobrecarregando  os  atuais  agentes.  Para  evitar  que
incidentes possam acontecer,  é que os  vereadores  que a Comissão de Defesa do Consumidor  e

Segurança Pública encaminha esse requerimento, apontam os vereadores. Confira a proposta na
íntegra

Suplente Paludo assume como vereador pela terceira vez   Foto: Paulo  Torres
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Ademir Paludo assina posse com o presidente Ademar Dorfschmidt e vereadores Airton Paula e Marcos Zanetti

O suplente Ademir Paludo assumiu o mandato de vereador de Toledo nesta terça-feira, dia 12 de maio, assinando termo

de posse em ato na Presidência do Legislativo, a partir das 11h, com as presenças também dos vereadores Airton Paula

e Marcos Zanetti. No ato o presidente da Câmara, Ademar Dorfschmidt, ao assinar a sua posse, desejou sucesso ao

novo vereador em seu período e Ademir Paludo agradeceu e lembrou das mudanças na Câmara Municipal nesta nova

interinidade. Ele comentou que agora a presidência passou a Ademar Dorfschmidt enquanto em seu último período o

presidente era Adriano Remonti e o titular Luiz Johann era segundo secretário. Paludo destacou ainda que é a primeira

vez que assume com os vereadores titulares da bancada do PP e por isso espera uma experiência diferente. Para

Paludo o período na Câmara Municipal equivale a uma faculdade de cinco anos pelo que se aprende no Legislativo em

um mês. Veja mais

Airton pede melhorias na Avenida Carlos Barbosa

Durante  a  sessão  ordinária de  segunda-feira (11),  o  vereador  Airton  Paula
apresentou  indicação  sugerindo  a  implantação de  calçadas  e  recuperação  da
ciclovia na Avenida Carlos Barbosa, entre a Rua 13 de Abril  e Avenida Ministro Cirne
Lima. As reformas visam evitar acidentes, já que nessas ruas há grande circulação de
veículos, mas também de pedestres e ciclistas. O vereador ressalta que a implantação de
calçadas e travessias onde existe  asfalto  é uma obrigação do poder público,  imposta
pelo Código de Posturas do Município. Confira a proposta na íntegra

Lodi solicita restauração de grafite na 7 de Setembro

Por meio da Indicação 219/2015 o vereador Walmor Lodi indicou ao Executivo que estude
a  possibilidade  de  realizar  a  pintura  em  grafite  no  trecho  histórico  da  Rua  Sete  de
Setembro. Essa grafitagem já existe no local, precisamente no muro do Colégio Incomar,
mas com as ações climáticas carece uma nova pintura, aponta ele. Esse local é tido como
trecho  histórico  por  que  foi  nele  que  se  iniciou  a  urbanização  de  Toledo, justifica  o
vereador. Confira a proposta na íntegra
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Luiz Carlos Johann se licencia da Câmara Municipal
                                                                                                                       Foto: Paulo  Torres

Vereador Luiz Johann anuncia na tribuna sua licença do mandato por um mês
O vereador  Luiz  Carlos  Johann,  que é  também segundo vice-presidente  da Mesa Diretora  da Câmara Municipal,
licenciou-se de seu mandato. A licença de 30 dias do vereador foi anunciada na sessão de segunda-feira, dia 11 de
maio, quando Johann disse na tribuna que sai da Câmara Municipal por um mês para tratar de assuntos sobre os quais
não pode comentar agora, mas que tem certeza absoluta que serão para o bem do município e da comunidade. No
lugar  de  Johann  assume o  primeiro  suplente  Ademir  Paludo,  que  recebeu  733  votos  nas  eleições  de  2012  pela
coligação PP-PRP, ficando como segundo suplente e passando a primeiro neste ano,  com a posse neste ano do
primeiro suplente Odair Maccari. Confira a proposta na íntegra

Vereador propõe repúdio pela violência contra professores

O Requerimento 132/2015, de autoria do vereador Ademar Dorfschmidt, solicita que seja
enviado ao governador do Estado Beto Richa e ao ex-secretário de Segurança Pública
Fernando Francischini,  uma moção de  repúdio  pela  forma truculência  que ocorreu  na
manifestação dos professores no último dia 29/04, no Centro Cívico, em Curitiba. Segundo
a proposição legislativa a forma como ocorreu é algo que precisa ser repudiado em toda
nação  e  também  no  estrangeiro.  O documento  lembra  que  os  professores  estavam
reivindicando que o projeto de lei que altera a previdência dos servidores estaduais não
fosse votado e devido a  uma ordem judicial  os  professores não puderam adentrar  na
Assembleia Legislativa. O episódiodeixou mais de 200 feridos e foram usados bombas de
efeito moral,  spray de pimenta, balas de borracha e outros.  Devido à forma como os
professores  foram tratados  nesse  dia  o vereador  apresentou  a  Moção  de  Repúdio  ao
governador  pela  violência  praticada.  A  proposição  foi  rejeitada  por  maioria, com
votos favoráveis dos vereadores Adriano Remonti, Marcos Zanetti, Reinaldo Rocha, Vagner
de Labio e Sueli Guerra. Confira a proposta na íntegra
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Edinaldo propõe aplausos à Missão Internacional Portas Abertas

O Requerimento Nº 133/2015, de autoria do vereador Edinaldo Santos, propõe moção de
aplausos à Missão Internacional Portas Abertas. Essa missão existe em mais de 50 países
e  trabalha  na  linha  da  excelência  e  do  êxodo  e  surgiu  do  interesse  de  um  cristão
conhecido como irmão André que descobriu a necessidade de romper estrategicamente
com regimes voltados contra a cultura de Jesus Cristo. Confira a proposta na íntegra

Vereador requer informações de loteamentos desde 2013

                                                                                                                                          Foto: Paulo  Torres

  Vereador Neudi Mosconi  

O vereador Neudi Mosconi apresentou o Requerimento nº 138, onde solicita informações
sobre  os  loteamentos  aprovados neste  e  nos  dois  anos  anteriores no  município  de
Toledo. No  documento  ao  Executivo  o  vereador  solicita  que  seja  enviado  ofício  ao
Executivo  Municipal  solicitação  de  informações  sobre  a  quantidade  de  loteamentos
aprovados em 2013, 2014 e 2015; a relação de nomes dos loteamentos aprovados nesse
período;  cópia  das  diretrizes  de  cada  loteamento  e  do  laudo  de  fiscalização  dos
loteamentos em questão e se atendeu as diretrizes da implantação. O vereador solicita
ainda relação das áreas de utilidade pública  nestes  loteamentos,  com os respectivos
mapas e cópias dos alvarás de cada loteamento aprovado. Confira a proposta na íntegra

Vereador sugere travessia elevada no Jardim Europa
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O vereador Airton Paula apresentou a Indicação n° 205/2015, sugerindo a implantação de

travessia elevada em paver, entre o IML e a Capela Mortuária, na Avenida Maripá, situada

no Jardim Europa.  Para o vereador,  esta seria  uma forma de diminuir  o  excesso de

velocidade  da  via,  evitando  acidentes  e  imprudências.  A  indicação  foi  apresentada

durante  a  sessão  ordinária  da  última  segunda-feira  (11)  e  segue  agora  ao  Poder

Executivo. Confira a proposta na íntegra

Edinaldo pede providências acerca dos serviços funerários

O vereador Edinaldo Santos apresentou a Indicação n° 206/2015, pedindo providências

quanto  aos  serviços  funerários  ofertados  no  município.  Para  Edinaldo,  a  abertura  de

licitação  para  novas  empresas  e  a  municipalização  dos  serviços,  seriam  uma  das

alternativas para melhorar o atendimento deste segmento. A indicação foi apresentada

durante  a  sessão  ordinária  da  última  segunda-feira  (11),  com o  intuito  de  dar  maior

segurança à população na prestação destes serviços. Confira a proposta na íntegra

Vereador requer informações sobre atendimento funerário

                                                                                                                       Foto: Paulo  Torres

  Vereador Edinaldo Santos  

O  vereador  Edinaldo  Santos apresentou  o  Requerimento  nº  136,  onde solicita
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informações sobre a prestação de serviços funerários de acordo com o Regulamento dos
Serviços Funerários do Município de Toledo. No documento o vereador solicita relatório
referente à Ficha de Avaliação do Atendimento e da Qualidade da Prestação de Serviços
Funerários na contratação dos serviços fora do horário comercial ou, por qualquer motivo,
sem o acompanhamento do servidor público. O pedido baseia-se no Regulamento dos
Serviços  Funerários  do Município  de  Toledo e  requer  a informação desde 2013 até  a
presente data. Confira a proposta na íntegra

Genivaldo sugere nome de Pedro Bruxel para logradouro 

O vereador Genivaldo Paes apresentou durante a sessão ordinária da última segunda-

feira (11), a indicação 208/2015 sugerindo o nome de Pedro José Bruxel para nominar

logradouro público. Ao longo de 15 anos, o “Pedro do Posto de Saúde” foi servidor público

do nosso município, atuando como auxiliar de enfermagem. Ativo em sua comunidade, foi

presidente  da  APMF  da  Escola  Municipal  Anita  Garibaldi  e  também  foi  candidato  a

vereador,  ficando na suplência.  A  sugestão de nominar  logradouro público seria  uma

forma de  homenagem por  seu exemplo  de trabalho e  atuação  comunitária. Confira  a

proposta na íntegra

Vereador requer regularização de avanços no Boa Esperança IV

O  vereador  Neudi  Mosconi  apresentou  o  Requerimento nº  137, onde solicita
regulamentação  de  áreas  dos  terrenos  lindeiros  ao  loteamento  Boa  Esperança  IV. O
vereador requer no documento que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando
a regulamentação de áreas dos terrenos lindeiros ao loteamento com a Rua Travessa no
trecho compreendido entre a Rua Almirante Tamandaré e Travessa Piratini. Segundo o
vereador, a grande maioria dos proprietários edificaram suas construções avançando 150
centímetros lineares no espaço da caixa do passeio e o Município há quase 20 anos tem
concedido  auto  de  conclusão  de  obras,  fazendo-se necessário  a  regularização  dos
imóveis afetados. Confira a proposta na íntegra

Vereador quer informações sobre ambulantes ´food truck´

Foi  apresentado  na  Câmara  municipal  o  Requerimento nº  140,  do vereador  Rogério
Massing, solicitando ao Poder Executivo informações sobre autorização e fiscalização de
funcionamento do comércio ambulante denominado “Food Trucks” (caminhões de comida,
em inglês). O vereador lembra que o Código de Posturas prevê as normas, as condutas,
procedimentos e orientações sanitárias de transporte,  acondicionamento,  manipulação,
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produção  e  comercialização  de  produtos  alimentícios  à  população  em geral. Também
o Código  Tributário trata  do  tema  das  atividades  ambulantes  ou  eventuais, lembra  o
vereador,  justificando  o  Requerimento nº  140 também em  função  das  questões  de
ordenamento  urbano,  saúde pública  e  proteção dos direitos  do consumidor. Confira  a
proposta na íntegra

Vereador pede melhorias em rua no loteamento Basso

  Vereador Expedito ´Gasolina´ Ferreira  

Durante a sessão ordinária (11), o vereador Expedito Ferreira “Gasolina”, apresentou a

indicação  sugerindo  melhorias  na  sinalização  de  trânsito  e  pinturas  das  faixas  de

pedestre, na Rua Alzira Diel, no loteamento Basso. Para o vereador, a falta de sinalização

está prejudicando a trafegabilidade. As melhorias, além de diminuir o ocasionamento de

acidentes, facilitariam a circulação de quem trafega por aquela via. Confira a proposta na

íntegra

Vip Seguros recebe Moção de Aplausos na Câmara

O vereador Walmor Lodi, por meio do Requerimento nº 134/2015, apresentou uma moção
de  aplausos  à  empresa  Vip Seguros  devido à conquista  de  prêmios  nacionais  e
internacionais.  A  VIP  é  uma empresa toledana com mais  de  24 anos  de  atuação no
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mercado e conta com mais de 150 colaboradores em mais de 20 filiais em vários estados
do Brasil, sendo considerada uma das maiores corretoras do interior do Paraná. Entre os
prêmios  por  ela  conquistados,  destaca-se  10  anos  consecutivos  do  Prêmio  Destaque
Empresarial, promovido pela ACIT, entre outros. Confira a proposta na íntegra
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