
Ato transmite a presidência da Câmara 
                                                                    Foto: Paulo Torres

 Vice-presidente Lodi (esq.) cumprimenta presidente Ademar na transmissão do cargo na Câmara 

O presidente da Câmara Municipal de Toledo, Ademar Dorfschmidt, transmitiu o cargo ao vice-presidente Walmor Lodi

na manhã da sexta, dia 9 de outubro, em função de viagem à Itália acompanhando parte da agenda do prefeito Beto

Lunitti. Ademar destacou no ato a confiança e companheirismo que o levaram à decisão. Pelo Regimento Interno a

transmissão de cargo é prevista em afastamento de mais de 15 dias, mas Ademar Dorfschmidt optou por fazê-la. “É

uma decisão pessoal que estou tomando pela confiança e companheirismo que temos nessa Casa”, disse o vereador,

destacando que há divergências, mas tem a confiança para afastar-se uma semana. Ademar destacou ainda que é uma

viagem longa e decidiu pela transmissão pela governabilidade de Toledo, para dar tramitação a todos os processos, pois

a Câmara é uma máquina que precisa estar constantemente afinada com o Executivo para o bom andamento do

Município. Veja mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/ademar-transmite-a-presidencia-da-camara-a-lodi


Vereador Rogério propõe hidrojateamento para bueiros e galerias

A limpeza de bueiros e galerias da malha viária  motivou a apresentação de proposição pelo
vereador Rogério Massing na Câmara Municipal. Através daIndicação nº 510, o vereador sugere
ao Poder Executivo a aquisição de equipamento de hidrojateamento para limpeza de bueiros e
galerias  de  Toledo,  visando  combater  os  transtornos  durante  intempéries,  que  prejudicam  a
trafegabilidade  de  veículos,  a  mobilidade  das  pessoas  e  causam  estragos  em  vias.  O
vereador Rogério  propõe  ao  Poder  Executivo  “que  seja  feita  a  aquisição  de  equipamento
combinado hidrojateamento e alto-vácuo para limpeza e desobstrução de galerias de esgoto, de
águas  pluviais  e  remoção  de  detritos  de  tubulações”.  Para  o  vereador  a  modernização  e  a
implementação  de  novas  tecnologias  nos  equipamentos  rodoviários  têm  possibilitado  o
surgimento de alternativas versáteis até há pouco inimagináveis e esta medida proporcionaria
preservação do bem público e comodidade a população toledana.Confira

Vereador Reinaldo sugere estacionamento na Prefeitura de Toledo

O  vereador  Reinaldo  Rocha  apresentou  na  Câmara  Municipal  proposta  de  implantação  de
estacionamento  para  atender  os  contribuintes  que  precisam  buscar  os  serviços  ou  atender
compromissos  na  Prefeitura  de  Toledo.  Através  da Indicação  nº  507,  o  vereador  Reinaldo
Rocha sugere ao Executivo a implantação de estacionamento rotativo para contribuintes no local.
Ele  justifica  que  a  medida  visa facilitar  o  acesso  de  pessoas  ao  prédio  da  Prefeitura
Municipal, destacando que há o espaço gramado ao redor da edificação que poderia ser usado
para esse fim, apontando que as pessoas são obrigadas a comparecer na Prefeitura porém não
encontram uma vaga para estacionar, gerando insatisfação. Confira

Vereador Zanetti pede redução salarial na Câmara

Através  da  Indicação  504/2015,  o  vereador  Marcos  Zanetti  sugere
à Mesa Diretora a  elaboração  de  um  projeto  de  redução  salarial  dos
vereadores da Câmara Municipal de Toledo. Para ele, a redução deverá ser
de  20%  sobre  os  R$  11.406,30 dos  atuais  subsídios  dos  vereadores.
Segundo  o  vereador  isso resultaria em  uma  diminuição  mensal  de
R$ 2.281,26 de  cada  legislador  e  consequentemente  uma  economia  de
R$ 2.080.509,10 na próxima legislatura. Um dos motivos que fizeram Zanetti
propor essa redução foi a situação econômica brasileira do momento que,
desacelerada, necessita  de mudanças importantes,  começando  pelo  poder
público. Finaliza ainda citando a situação encontrada em Toledo. A população
daqui se interessa bastante pelos andamentos e gastos do Poder Legislativo,
manifestando  seu  poder  de  cidadão  e  cobrando  de  seus  representantes
explicações  e  medidas  que  melhorem  a  economia  municipal, aponta  o
vereador. Confira

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5985_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5988_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5991_texto_integral


Moção destaca 50 anos da Igreja Nossa Senhora de Fátima em Vila Nova

Como forma de parabenizar pela comemoração de 50 anos de fundação da
Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Distrito de Vila Nova, os vereadores
Renato Reimann, Ademar Dorfschmidt, Airton Paula, Genivaldo Paes, Lucio
de Marchi, Luís Fritzen, Odair Maccari, Reinaldo Rocha, Rogério Massing,
Tita Furlan, Walmor Lodi e vereadora Sueli Guerra, assinaram uma moção
de aplausos à comunidade. Desde a colonização da cidade de Toledo, os
moradores que ali viviam trouxeram consigo a religiosidade e a fé. E então,
desde a instalação no hoje Distrito de Vila Nova trataram de construir essa
igreja.  Depois  de  50  anos,  a  moção  de  aplausos  busca  parabenizar  os
colonizadores e todos aqueles que de alguma forma contribuíram para esse
jubileu de ouro. Confira

Câmara tem audiência dia 21 para sugestões à LOA 2016

                                                     Foto: Paulo Torres 

 Câmara Municipal está recebendo as sugestões da sociedade organizada ao projeto da LOA 
A Câmara Municipal de Toledo realiza no próximo dia 21 de outubro, às 18h, audiência pública para ouvir a
comunidade sobre o projeto da LOA-Lei Orçamentária Anual. Na audiência, a cargo da CFO-Comissão de
Finanças e Orçamento da Câmara, a comunidade será ouvida para aperfeiçoamento da proposta, mediante
apresentação de sugestões de emendas. A LOA foi entregue ao Poder Legislativo pelo Executivo no último
dia 30 de setembro, em ato onde o prefeito Beto Lunitti fez a entrega da proposta ao presidente da Câmara,
Ademar Dorfschmidt. O projeto recebeu no Poder Legislativo o número 163 e “estima a receita e fixa a
despesa do Município de Toledo para 2016 em R$ 496,7 milhões. Veja mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-realiza-audiencia-dia-21-para-sugestoes-a-loa-2016
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5998


Vereador Renato quer luz para segurança do Panorama II

O vereador Renato Reimann apresentou a Indicação nº 508, onde sugere melhorias na iluminação
pública da Rua Olavo Secco Rigon, no bairro Panorama.Segundo Renato, a “falta de iluminação
adequada tem gerado transtornos aos moradores que transitam em torno desta rua.” O vereador
aponta  que a  grande  maioria  dos  moradores  da  região  do  Panorama II é  de empregados  da
empresa  BRF  e outras  empresas  na  extensão  da  referida  rua  e  embora ela possua  postes
implantados, a iluminação neles funcionou efetivamente por poucos meses. “Assim, considerando
o número de pessoas que circulam pelo local durante o período noturno, e que o local é propício
para  ocorrer  assaltos,  é  que  se  pede  a  reparação  dos  postes  de  luz”, aponta  o  vereador,
destacando que “tal medida, melhorará a segurança dos trabalhadores bem como de todos que
transitam pelo local.” Confira

Vereador Airton pede obra no Centro de Eventos Deziré Refosco

Através  da  Indicação  498/2015,  o  vereador  Airton  Paula  pede  ao  Poder
Executivo a construção de uma cobertura sobre a churrasqueira lateral ao
Centro de Eventos Deziré Refosco, na Vila Pioneiro. Segundo o vereador, o
local  necessita  dessa  obra  por  ser  muito  frequentado  pela  população
toledana  e  que  a  mesma  fica  impossibilitada  de  utilizar  aquelas
churrasqueiras em dias de chuva. Confira

Vereador pede substituição de estrutura de iluminação no Parizotto

Através da Indicação 501/2015, o vereador Genivaldo Paes
apresenta ao Poder Executivo a necessidade da troca das
lâmpadas  de  iluminação  pública  no  Jardim  Parizotto  e
também dos  braços de metal  que as  seguram.  Segundo
ele, ambas as estruturas já são velhas e não possuem mais
a  potência  necessária  para  iluminar  a  via,  deixando-a
escura e sem segurança. Além de pedir a troca, o vereador
sugere que as novas lâmpadas sejam de LED, por serem
de  maior  potência  luminosa  e  de  pouco  consumo
elétrico. Confira

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5982_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5979_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5989_texto_integral


Vereador Lúcio pede reposição de britas em acesso a distrito

O  vereador  Lúcio  de  Marchi,  através  da  Indicação
502/2015, pede ao Poder Executivo a reposição de pedras
britas da estrada que liga o distrito de Boa Vista até a PR-
317, de acesso a Ouro Preto. Segundo ele a estrada citada
não recebeu esse tipo de material a muito tempo e devido a
isso encontra-se com certo desnível. Prejudicial ao trafego
de pessoas, em sua maioria trabalhadores, essa situação
se não atendida pode provocar acidentes. Confira   

Vereador pede reparo em tartarugas de sinalização na Vila Pioneiro

As condições encontradas na sinalização horizontal na Rua
Manuel Ribas, na Vila Pioneiro, fizeram o vereador Airton
Paula  cobrar  melhorias  do  Poder  Executivo  naquela  rua,
através da Indicação 499/2015. Segundo ele, as tartarugas
de  sinalização  danificadas  diminuem  a  visibilidade  da
divisão de faixa, podendo os motoristas não identificar se
estão trafegando no local certo. Confira

Extraordinária vota projetos sobre contribuição de melhoria e crédito

A Câmara Municipal realiza sessão extraordinária nesta sexta, dia 16, a partir
das 10h, para apreciar dois projetos de leis em votação final e ainda dois
projetos  de  leis  e  um  de  resolução  em  primeiro  turno.  A  pauta  da
extraordinária  tem o Projeto  de Lei  nº  153,  do Executivo,  que autoriza  o
Município de Toledo a cumprir obrigação assumida em Termo de Transação
Extrajudicial e o nº 155, também do Executivo, que revoga dispositivos da
legislação que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do
adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
e  o  Conselho  Tutelar.  Em primeiro  turno  serão  apreciados  o  nº  157,  do
Executivo, que dispõe sobre a instituição e a cobrança de Contribuição de
Melhoria e o PL 158, também do Executivo, que altera a Lei “R” nº 104/2014,
que dispõe sobre a instituição e a cobrança de Contribuição de Melhoria. A
extraordinária  também apreciará  o  Projeto  de Resolução nº  33,  da Mesa
Diretora, que autoriza o Legislativo a abrir crédito adicional suplementar. Veja
mais    Confira a íntegra dos projetos 

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5980_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5983_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=290&dat_sessao=16/10/2015
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/extraordinaria-vota-projetos-sobre-contribuicao-de-melhoria-e-credito
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/extraordinaria-vota-projetos-sobre-contribuicao-de-melhoria-e-credito


Vereador Reinaldo solicita patrolamento e cascalhamento em Ouro Preto

O  vereador  Reinaldo  Rocha  apresentou  a Indicação  nº  506, onde  solicita patrolamento  e
cascalhamento  das  ruas  da  localidade de  Ouro  Preto. No  documento  aoPoder  Executivo
Municipal o vereador aponta que há muitos buracos nas ruas de Ouro Preto, causando transtornos
aos moradores, os quais justificam que já faz tempo que não são feitas melhorias na comunidade.
Segundo eles, nos dias de chuva as ruas ficam intransitáveis, relata o vereador, segundo o qual
os  moradores questionam “o porquê da situação de abandono por  parte  do Poder  Executivo
naquela comunidade”. Reinaldo Rocha conclui o documento relatandoesperar “respostas e ações
concretas para esses contribuintes que merecem também atenção do Poder Executivo”. Confira

Maccari  pede  ao  Executivo  decoração  natalina  em  Novo  SarandiO

vereador  Odair  Maccari  apresentou na Câmara Municipal  a Indicação nº  505, onde solicita  ao

Poder Executivo a realização de decoração natalina nas avenidas e praças do Distrito de Novo

Sarandi. O vereador aponta que é “tradição, há anos, a decoração natalina pois é importante que

o Distrito esteja condizente com o período”. O vereador lembra ainda o elevado fluxo de visitantes

que Novo Sarandi recebe devido aos parentes e amigos que vêm visitar  os moradores nessa

época e justifica que a indicação “se faz necessária para que não fique tudo para última hora e

para  que  os  moradores  se  alegrem  ao  verem  as  praças  e  avenidas  enfeitadas” no  período

natalino. Confira

Escola de São Luiz recebe moção de aplausos da Câmara por desfile  
                                                     Foto: Alison Gorris

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5986_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5987_texto_integral


 Vereadores apresentaram  proposta na sessão da Câmara na  segunda-feira 

Na  sessão  ordinária  da  Câmara  Municipal  realizada  na
terça-feira  (13),  os  vereadores  apresentaram  um
requerimento de moção de aplausos à Escola Estadual do
Campo de  São Luiz  do  Oeste,  pela  realização da  Festa
Cívica  de  Sete  de  Setembro.  A  fanfarra  da  escola,
composta por alunos, pais e professores, apresentou-se em
duas oportunidades durante comemorações do dia Sete de
Setembro,  demostrando  seu  civismo.  Como  forma  de
homenagear  aqueles  que  tornam  vivo  o  patriotismo,  os
vereadores apresentaram a moção de aplausos. Confira

Vereador Edinaldo requer informações sobre licitações de publicidade

O  vereador  Edinaldo  Santos  apresentou  na  última  terça-feira  (13),  um
requerimento  solicitando  informações  sobre  os  processos  licitatórios  e
contratos  com  agências  de  publicidade  que  atendem  a  secretaria  de
comunicação  e  o  município  de  Toledo.  No  pedido,  o  vereador  requer
informações  sobre  todos  os  veículos  de  comunicação  que  obtiveram
contratação para veiculação da atividade desde o ano de 2014, além das
cópias  de  contratos  e  processos  licitatórios  das  agências  de
publicidade. Confira

Vereadores apresentam requerimento contra a volta da CPMF

Os vereadores que compõe a bancada do Partido Progressista, Luis Fritzen,
Lúcio  de  Marchi,  Renato  Reimann,  Luiz  Johann  e  Odair  Maccari
apresentaram um requerimento que solicita apoio para evitar a aprovação da
PEC  n°  140/2015,  que  reinstitui  a  Contribuição  Provisória  sobre
Movimentação Financeira (CMPF). O documento, que será enviado para o
presidente da Câmara dos Deputados, para o Senado, para os vereadores
da bancada do PP, requer que sejam feitos todos os esforços a fim de acabar
com a  tentativa  do  governo  federal  de  transferir  para  os  contribuintes  a
responsabilidade de arcar com o desgoverno. Confira

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6000
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5999
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5997


Vereador Renato quer redutor de velocidade próximo de CMEI

O vereador Renato Reimann apresentou na Câmara Municipal a Indicação nº 509, onde solicita
a instalação de redutor  de velocidade na Rua Ernesto Sperotto,  no Jardim das Orquídeas. O
pedido visa a instalação do redutor nas proximidades do CMEI Rosane Peripolli  Fontes, onde
há intensa  circulação  de  veículos,  ciclistas  e  pedestres  diariamente, aponta  o  vereador.  Este
fato, aliado à alta velocidade desenvolvida pelos motoristas,  tem causado muitos transtornos e
insegurança aos usuários da via, aponta o vereador, que destaca a necessidade de maior cuidado
dos motoristas pois o fluxo de veículos e pessoas aumenta significativamente nos horários de
entrada  e  saída  do  CMEI-  Centro  Municipal  de  Educação  Infantil  (CMEI)  Rosane  Peripolli
Fontes. Confira
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	Vereador Airton pede obra no Centro de Eventos Deziré Refosco
	Através da Indicação 498/2015, o vereador Airton Paula pede ao Poder Executivo a construção de uma cobertura sobre a churrasqueira lateral ao Centro de Eventos Deziré Refosco, na Vila Pioneiro. Segundo o vereador, o local necessita dessa obra por ser muito frequentado pela população toledana e que a mesma fica impossibilitada de utilizar aquelas churrasqueiras em dias de chuva. Confira
	Vereador pede substituição de estrutura de iluminação no Parizotto
	Através da Indicação 501/2015, o vereador Genivaldo Paes apresenta ao Poder Executivo a necessidade da troca das lâmpadas de iluminação pública no Jardim Parizotto e também dos braços de metal que as seguram. Segundo ele, ambas as estruturas já são velhas e não possuem mais a potência necessária para iluminar a via, deixando-a escura e sem segurança. Além de pedir a troca, o vereador sugere que as novas lâmpadas sejam de LED, por serem de maior potência luminosa e de pouco consumo elétrico. Confira
	Vereador Lúcio pede reposição de britas em acesso a distrito
	O vereador Lúcio de Marchi, através da Indicação 502/2015, pede ao Poder Executivo a reposição de pedras britas da estrada que liga o distrito de Boa Vista até a PR-317, de acesso a Ouro Preto. Segundo ele a estrada citada não recebeu esse tipo de material a muito tempo e devido a isso encontra-se com certo desnível. Prejudicial ao trafego de pessoas, em sua maioria trabalhadores, essa situação se não atendida pode provocar acidentes. Confira 
	Vereador pede reparo em tartarugas de sinalização na Vila Pioneiro
	As condições encontradas na sinalização horizontal na Rua Manuel Ribas, na Vila Pioneiro, fizeram o vereador Airton Paula cobrar melhorias do Poder Executivo naquela rua, através da Indicação 499/2015. Segundo ele, as tartarugas de sinalização danificadas diminuem a visibilidade da divisão de faixa, podendo os motoristas não identificar se estão trafegando no local certo. Confira
	Extraordinária vota projetos sobre contribuição de melhoria e crédito
	A Câmara Municipal realiza sessão extraordinária nesta sexta, dia 16, a partir das 10h, para apreciar dois projetos de leis em votação final e ainda dois projetos de leis e um de resolução em primeiro turno. A pauta da extraordinária tem o Projeto de Lei nº 153, do Executivo, que autoriza o Município de Toledo a cumprir obrigação assumida em Termo de Transação Extrajudicial e o nº 155, também do Executivo, que revoga dispositivos da legislação que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar. Em primeiro turno serão apreciados o nº 157, do Executivo, que dispõe sobre a instituição e a cobrança de Contribuição de Melhoria e o PL 158, também do Executivo, que altera a Lei “R” nº 104/2014, que dispõe sobre a instituição e a cobrança de Contribuição de Melhoria. A extraordinária também apreciará o Projeto de Resolução nº 33, da Mesa Diretora, que autoriza o Legislativo a abrir crédito adicional suplementar. Veja mais    Confira a íntegra dos projetos 
	Vereador Reinaldo solicita patrolamento e cascalhamento em Ouro Preto
	O vereador Reinaldo Rocha apresentou a Indicação nº 506, onde solicita patrolamento e cascalhamento das ruas da localidade de Ouro Preto. No documento aoPoder Executivo Municipal o vereador aponta que há muitos buracos nas ruas de Ouro Preto, causando transtornos aos moradores, os quais justificam que já faz tempo que não são feitas melhorias na comunidade. Segundo eles, nos dias de chuva as ruas ficam intransitáveis, relata o vereador, segundo o qual os moradores questionam “o porquê da situação de abandono por parte do Poder Executivo naquela comunidade”. Reinaldo Rocha conclui o documento relatandoesperar “respostas e ações concretas para esses contribuintes que merecem também atenção do Poder Executivo”. Confira
	Maccari pede ao Executivo decoração natalina em Novo SarandiO vereador Odair Maccari apresentou na Câmara Municipal a Indicação nº 505, onde solicita ao Poder Executivo a realização de decoração natalina nas avenidas e praças do Distrito de Novo Sarandi. O vereador aponta que é “tradição, há anos, a decoração natalina pois é importante que o Distrito esteja condizente com o período”. O vereador lembra ainda o elevado fluxo de visitantes que Novo Sarandi recebe devido aos parentes e amigos que vêm visitar os moradores nessa época e justifica que a indicação “se faz necessária para que não fique tudo para última hora e para que os moradores se alegrem ao verem as praças e avenidas enfeitadas” no período natalino. Confira
	Escola de São Luiz recebe moção de aplausos da Câmara por desfile                                                        Foto: Alison Gorris
	 Vereadores apresentaram  proposta na sessão da Câmara na  segunda-feira 
	Na sessão ordinária da Câmara Municipal realizada na terça-feira (13), os vereadores apresentaram um requerimento de moção de aplausos à Escola Estadual do Campo de São Luiz do Oeste, pela realização da Festa Cívica de Sete de Setembro. A fanfarra da escola, composta por alunos, pais e professores, apresentou-se em duas oportunidades durante comemorações do dia Sete de Setembro, demostrando seu civismo. Como forma de homenagear aqueles que tornam vivo o patriotismo, os vereadores apresentaram a moção de aplausos. Confira
	Vereador Edinaldo requer informações sobre licitações de publicidade
	O vereador Edinaldo Santos apresentou na última terça-feira (13), um requerimento solicitando informações sobre os processos licitatórios e contratos com agências de publicidade que atendem a secretaria de comunicação e o município de Toledo. No pedido, o vereador requer informações sobre todos os veículos de comunicação que obtiveram contratação para veiculação da atividade desde o ano de 2014, além das cópias de contratos e processos licitatórios das agências de publicidade. Confira
	Vereadores apresentam requerimento contra a volta da CPMF
	Os vereadores que compõe a bancada do Partido Progressista, Luis Fritzen, Lúcio de Marchi, Renato Reimann, Luiz Johann e Odair Maccari apresentaram um requerimento que solicita apoio para evitar a aprovação da PEC n° 140/2015, que reinstitui a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CMPF). O documento, que será enviado para o presidente da Câmara dos Deputados, para o Senado, para os vereadores da bancada do PP, requer que sejam feitos todos os esforços a fim de acabar com a tentativa do governo federal de transferir para os contribuintes a responsabilidade de arcar com o desgoverno. Confira
	Vereador Renato quer redutor de velocidade próximo de CMEI
	O vereador Renato Reimann apresentou na Câmara Municipal a Indicação nº 509, onde solicita a instalação de redutor de velocidade na Rua Ernesto Sperotto, no Jardim das Orquídeas. O pedido visa a instalação do redutor nas proximidades do CMEI Rosane Peripolli Fontes, onde há intensa circulação de veículos, ciclistas e pedestres diariamente, aponta o vereador. Este fato, aliado à alta velocidade desenvolvida pelos motoristas, tem causado muitos transtornos e insegurança aos usuários da via, aponta o vereador, que destaca a necessidade de maior cuidado dos motoristas pois o fluxo de veículos e pessoas aumenta significativamente nos horários de entrada e saída do CMEI- Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Rosane Peripolli Fontes. Confira

