
Câmara aprova doação de área para campus 
da UFPR 
                                                                                                                     Foto: Paulo Torres     

Sessão extraordinária na tarde de quinta-feira aprovou a doação por unanimidade

A Câmara Municipal aprovou a doação à UFPR-Universidade Federal do Paraná de área de 
3,4 hectares junto à Avenida União e ao lado do Hospital Regional para implantação do seu 
campus em Toledo. A votação final foi na quinta, dia 16, em sessão extraordinária onde os 
17 vereadores presentes aprovaram a proposta encaminhada em regime de urgência por 
unanimidade em turno final. A doação da área de 34.619,75m² à UFPR vai viabilizar a 
implantação do curso de Medicina em Toledo, conforme decisão do Conselho Universitário 
da instituição. Além da doação da área o Projeto de Lei nº 43 prevê ainda a cedência das 
instalações que abrigaram a UTFPR inicialmente em Toledo para viabilizar o 
funcionamento do curso de Medicina em 2016. A sessão também aprovou projetos de 
contribuição de melhoria por obras na Pioneiro e Panorama e de criação do segundo 
Conselho Tutelar em votação final e, em primeiro turno, os Projetos de Leis nº 44 e 46, que 



concedem, respectivamente, auxílio financeiro a paratleta e incentivo à indústria. Veja mais 

Vereador Edinaldo requer informações sobre atendimento na UPA

O vereador Edinaldo Santos solicitou na Câmara Municipal informações sobre o funcionamento da
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ivo  Rocha.  Através do Requerimento nº  96 o vereador
solicita informações  ao  Poder  Executivo  sobre o  atendimento  dos  médicos,  nos  meses  de
fevereiro a abril. Entre  outras  informações,  o  vereador  quer  saber  quais  os  médicos  que
atenderam e estão atendendo na UPA, o número de atendimentos por hora de cada médico e
alista de frequência de cada médico, com o nome e especificação. Confira a íntegra da proposta

Renato  Reimann  sugere  instalação  de  redutor  de  velocidade

O  vereador  Renato  Reimann,  em  sua  última  indicação,  sugeriu  a  instalação  de  um  redutor  de

velocidade  na  Rua  3  de  Outubro,  esquina  com  a  Rua  Ipiranga,  em  frente  ao  Clube  Aliança,  no

Distrito  de  São  Miguel.  O  redutor  de  velocidade  contribuiria  com  um  aumento  na  segurança  dos

moradores  da  região,  pois  trata-se  de  uma  região  bastante  afetada  pelo  aumento  do  fluxo  na  OT-

107,  aponta  o  vereador. Confira  a  íntegra  da  proposta

Sueli  Guerra  quer  estacionamento  ao  lado  de  CMEI  em  Toledo

Preocupada  com  o  fluxo  de  veículos  na  Avenida  Maripá  em  horários  de  pico,  a  vereadora

Sueli  Guerra  indicou  ao  Poder  Executivo  Municipal  a  construção  de  um  estacionamento  no

terreno  ao  lado  do  CMEI  Ana  Maria  Luckmann  Zorzo.  De  acordo  com  a  vereadora,  a  indicação  se

faz  necessária  pois  pais  e  professores  falaram  da  importância  de  se  ter  um  local  seguro  para

realizar  o  embarque  e  desembarque  dos  alunos. Confira  a  íntegra  da  proposta

Ademar quer regularizar loteamentos clandestinos com isenção do
ITBI

Devido à existência de loteamentos clandestinos no município e a necessidade de haver
regulamentação,  o  vereador  Ademar Dorfschmidt,  por  meio da Indicação nº 150/2015,
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solicita ao Executivo que realize um estudo para regularização destes espaços aplicando a
isenção do ITBI. Conforme o proposto na proposição legislativa a isenção do ITBI dará
agilidade ao processo. Confira a íntegra da proposta

Estudantes do Premen avaliam a sessão na tribuna

                                                                                                      Foto: Paulo Torres

Os segundos anos C e D do Premen acompanharam a sessão da Câmara na segunda-feira

A sessão da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 13, contou com a participação de duas turmas 
de Sociologia do Colégio Castelo Branco/Premen, que na sessão anterior enviara duas outras turmas
da mesma disciplina, acompanhadas do professor Everson Grando. A sessão também contou com as
presenças das alunas Larissa Flois e Victória Miotto, que acompanharam a sessão anterior com seus 
colegas e tiveram aberto espaço para usarem a tribuna. A sessão contou ainda com a participação do
presidente do Sindicato dos Frentistas de Cascavel e Região, Antônio Vieira Martins, que agradeceu
a proposição apresentada em Toledo sobre a questão do benzeno no abastecimento dos veículos, 
através do Projeto de Lei nº 22, do vereador Vagner Delabio, com apoio de Edinaldo Santos, 
Expedito Ferreira, Neudi Mosconi e Marcos Zanetti, que proíbe abastecer além do travamento da 
bomba. Já Anderson Weiber, da empresa Instituto Mega de Pesquisas, anunciou a escolha de 
Ademar Dorfschmidt como “Vereador Atuante de Toledo”, fazendo em seguida a entrega do 
certificado de 2015 ao presidente da Câmara Municipal. Veja mais

Vereador quer informações sobre gastos no Teatro Municipal e Centro
Ondy Niederauer
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O vereador  Airton  Paula  apresentou  na  Câmara  Municipal  o Requerimento  nº  95, que solicita
informações sobre as despesas do Teatro Municipal e do Centro Cultural Ondy Hélio Niederauer
durante o ano passado. O vereador requer do Executivo no documento as despesas com pessoal,
os gastos com manutenção, o valor cobrado no uso das instalações e se haverá aumento nos
valores das locações para entidades privadas para 2015. Confira a íntegra da proposta

Vereador propõe  equipamentos  e
parceria para a paracanoagem
A Indicação nº  149/2015,  de  autoria  do  vereador  Ademar  Dorfschmidt,  solicita
ao Executivo Municipal  aquisição  de  equipamentos  a  fim de  desenvolver  o  esporte  de
paracanoagem. A modalidade esportiva atende cidadãos com deficiênciasfísicas motoras.
No  município  algumas  pessoas  já  praticam  esse  esporte,  mas  precisam de apoio  e
equipamentos para melhor realizarem as atividades. Confira a íntegra da proposta

Vereador  pede  duplicação  da  Egydio  Munaretto

O  presidente  da  Câmara  de  Toledo,  o  vereador  Ademar  Dorfschmidt,  requereu  ao

Governo  do  Estado  do  Paraná  um  projeto  que  vise  a  duplicação  da  Avenida  Egydio  Gerônymo

Munaretto.  Segundo  o  vereador,  o  requerimento  foi  enviado  diretamente  ao  governo  do  estado

pois  a  avenida  liga  a  BR-467  a  PR-317.  O  motivo  principal  para  a  duplicação  é  o  fato  de  que  o

formato atual ocasiona muitos acidentes – alguns deles, fatais. Confira a íntegra da proposta

Vereadores de Uberaba visitam Câmara de Toledo e Cozinha Social
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Os vereadores Luiz Dutra e Paulo César, de Uberaba (MG) na Câmara de Toledo

O presidente da Câmara Municipal de Uberaba, MG, Luiz Dutra, e o vereador 
Paulo César Soares estiveram em visita à Câmara Municipal de Toledo, 
Restaurantes Populares e Cozinha Social. Os vereadores mineiros vieram a Toledo
a partir do contato com Luiz Basei, da Cozinha Social, e vieram conhecer as 
experiências de Toledo, estrutura e projetos, além de visitar também Cascavel. 
Eles acompanharam a sessão extraordinária que aprovou a doação de área à 
UFPR para seu campus em Toledo e em seguida reuniram-se com os vereadores. 
O vereador Paulo César Soares destaca que o Restaurantes Populares em Toledo 
é referência nacional e a visita visa também o contato com os vereadores locais 
para conhecer a estrutura, Regimento Interno, Lei Orgânica do Município e outras 
experiências e mecanismos. “Cada Câmara tem alguma coisa para que se possa 
tirar como parâmetro em termos de projeto”, explica o presidente da Câmara 
mineira, uma das primeiras a contar com a TV Câmara, a partir da implantação da 
TV digital. Veja mais

Airton Paula quer redutor de velocidade na Nossa Senhora de Fátima

Devido  ao grande fluxo de  veículos na Avenida  Nossa  Senhora  de  Fátima,  o  vereador
Airton  Paula pede  providências  para  ampliar  a  segurança  dos  usuários. Por  meio
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da Indicação nº 151/2015 o vereador pede ao Executivo Municipal que seja colocado um
redutor de velocidade no trecho entre o Supermercado Muffato e Assermuto, no Jardim
Porto Alegre, a fim de resolver a problemática encontrada. Confira a íntegra da proposta

Vereadores requerem informações sobre pagamento de FGs

Através do Requerimento nº 97, os vereadores Lucio de Marchi e Neudi Mosconi solicitaram ao
Poder  Executivo  informações  sobre  servidores  municipais  que  recebem  função  gratificada, o
adicional  chamado  FG.  Os  vereadores  solicitam  no  documento  os  nomes  dos  servidores
municipais  que  recebem  função  gratificada, qual  função  exercida,  o  tipo  e  o  valor  do  FG
recebido. Os  vereadores  requerem  ainda  informações  sobre as  secretarias em  que  estes
servidores estão lotados e quantos servidores receberam FG nos meses de setembro de 2012 e
setembro de 2014. Confira a íntegra da proposta

Ademar Dorfschmidt requer construção de trevo

O vereador Ademar Dorfschmidt, apresentou um requerimento

pedindo a construção de um trevo na rodovia PR-585 que liga Toledo a São Pedro do Iguaçu, no

entroncamento com a Avenida Carlos Sbaraini, no bairro São Francisco. O motivo é o aumento do fluxo de veículos no

local e um consequente aumento de velocidade. A implantação de um trevo obrigaria os

motoristas a reduzirem a velocidade de acordo com o limite local. Confira a íntegra da proposta

Vereador Airton solicita limpeza de terrenos baldios no Fachini
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Vereador Airton Paula

Atendendo a solicitação de moradores que reclamam do matagal e do lixo em região do
Loteamento Fachini o vereador Airton Paula pediu providências na Câmara Municipal. O
vereador Airton apresentou a indicação 152/2015 pedindo providências quanto à limpeza
na região da Rua Luiz  Woiski  esquina com a Rua Albino Scariot. Confira  a íntegra da
proposta

Vereador  sugere  moção  de  aplausos  a  professor  de  Toledo

O  vereador  Reinaldo  Rocha,  o  B.O.,  sugeriu  uma  moção  de  aplausos  ao

professor  Mário  Jorge  da  Silva,  pelo  trabalho  que  desenvolve  na  cidade.  De  acordo  com  o

documento apresentado pelo vereador na Câmara Municipal, a homenagem ao professor de Kung Fu é justa pois seu

trabalho  está  diretamente  ligado  ao  desenvolvimento  de  crianças  e  seu  crescimento  enquanto

cidadãos. Confira a íntegra da proposta
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Vereador Edinaldo pede meio fio em rua no Europa

A Indicação nº 153/2015 solicita ao Executivo que seja realizada a reconstrução do meio-
fio em rua no Jardim Europa. A proposta solicita a medida na Rua José do Patrocínio
esquina  a  Rua  Cassiano  Ricardo,  próximo ao  número  111,  tendo  em vista  que  é  de
responsabilidade  do  poder  público  executar  essa  tarefa  e  proporcionar  segurança  aos
cidadãos, aponta o vereador. Confira a íntegra da proposta
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