
Câmara aprova espaço no Centro de Eventos à Previtec

                                                                                              Foto: Paulo Torres 

Projeto que autoriza cedência de espaço à empresa foi aprovado  pelos vereadores

A Câmara Municipal aprovou na sessão de segunda-feira, dia 23, em turno final, o projeto de lei  nº 24, de
2015,  do  Poder  Executivo, que  autoriza  o  Município  de  Toledo  a  outorgar  a  concessão
administrativa  de  uso  de  dependências  do Centro  de Eventos  “Ismael Vicente Sperafico”  à
empresa Prevtec Microbia Inc.. Pela proposta, aprovada pelos vereadores em turno final,  serão
cedidas instalações no Centro de Eventos à empresa canadense Previtec Microbia Inc., que atua no

país através da Previtec Microbia do Brasil Comércio de Produtos Veterinários,representada pela psicóloga
Juliana Labatut Portilho. A empresa receberá dois espaços no total de 128,3 m² com o compromisso de
produzir vacinas no prazo de quatro anos, a exemplo de acordo firmado em 2014 com a também canadense
Vacci-Vet Inc..  Veja a íntegra da proposta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5102_texto_integral


Vereadores solicitam inspeção e reparos nas travessias elevadas

De autoria dos legisladores Lucio de Marchi e Walmor Lodi, a Indicação 109/2015 solicita
que  o  Poder  Executivo  faça  reparos  e  verifique  as  situações  das  travessias  elevados
constituídas em pavers. Tal pedido visa manter a qualidade dessas elevações, apontam os
dois  vereadores,  destacando que as travessias muito contribuem para a segurança de
pedestres, pois nesses locais ocorre a diminuição da velocidade dos veículos. Confira a
íntegra da proposta

Zanetti quer semáforo para pedestres na Unipar

 O vereador Marcos Zanetti (PT) apresentou indicação para a implantação de semáforo
para pedestre no cruzamento entre a Avenida Parigot de Souza e a Rua Guaíra, em frente
à Universidade Paranaense (Unipar). A Indicação nº 110, foi feita a partir de uma solicitação do diretor

da  instituição,  Roberto  Ferreira  Niero,  em  10  de  março.  De  acordo  com  o  documento,  a  Universidade  atende
diariamente mais de 2 mil acadêmicos que trafegam por ali, em meio a intenso fluxo de veículos, nos horários de início,
intervalo e término das aulas. De acordo com Zanetti é preciso garantir a segurança destes estudantes. Conforme a
legislação vigente, o Código de Trânsito Brasileiro em seus artigos 1º, §2º, §3º e §5º, é dever dos órgãos e entidades
competentes assegurar o direito à segurança e à defesa da vida dos cidadãos. Confira a íntegra da proposta

Vereador Ademar sugere nome para logradouro

De autoria do vereador Ademar Dorfschmidt a Indicação nº 106/2015 sugere o nome de
Sebastião Vieira de Souza para nominar logradouro público municipal. O senhor Sebastião
foi  ministro  de  eucaristia  e  congregado  Mariano  por  mais  de  5  anos,  catequista,
coordenador de auxílio fraterno, representante dos idosos, delegado da saúde e ainda
vereador de Mariluz. Veja a íntegra da proposta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5178_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5182_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5181_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5181_texto_integral


Reinaldo Rocha indica mão única em três vias do Coopagro

                                                                                                                                   Imagem: Google Maps

As três ruas têm tido problemas na circulação devido à pequena largura

O vereador Reinaldo Rocha, o B.O (SDD) quer a implantação de mão única nas ruas
Pacífico Dezem, Orlando Dezem e Avelino Hoffstaetter, que ligam o o Jardim Coopagro
à avenida Parigot de Souza. De acordo com o vereador, o tráfego de veículos tem ficado
maior  com  o  crescimento  e desenvolvimento  daquela  região  da cidade.  Por  isso  ele
solicita esta melhoria com a intenção de viabilizar a circulação de veículos, já que até o
momento, com mão dupla e pouca largura nas três vias, os veículos são obrigados a fazer
manobras em marcha ré ou estacionamento para dar passagem a outros que trafegam
em sentido contrário, especialmente quando há outros carros estacionados. Veja a íntegra
da proposta

Vereador pede por segurança próximo à Igreja da Vila Operária

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5184_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5184_texto_integral


Marcos Zanetti, vereador pelo PT, apresentou na última sessão da Câmara, uma 
indicação solicitando implantação de medidas de segurança no trânsito, na Rua da Igreja, 
esquina com Avenida Maripá. O encontro das duas vias está localizada na Vila Operária. 
A indicação é justificada pela localização nas proximidades da Escola Municipal Reinaldo 
Arrosi, que tem como alunos, crianças de 3 a 12 anos. A rua possui um intenso fluxo de 
veículos em horários de pico, que coincidem com o início e término das aulas. A 
solicitação foi feita a partir da procura de pais e professores da instituição. Veja a íntegra 
da proposta

Vereador Edinaldo propõe moção a Takayama por 50 anos de ministério

O vereador Edinaldo Santos apresentou o Requerimento nº 64, que propõe moção de aplauso ao pastor
Hidekazu Takayama pelos seus cinquenta anos de ministério. O vereador aponta o início da trajetória de fé de
Takayama, ainda como estudante universitário,  que está completando meio século.  Além disso o vereador
Edinaldo Santos aponta seu exemplar trabalho dentro do Poder Legislativo, como vereador de 1988 a 1992,
como deputado estadual de 1996 a 1998 e, como deputado federal desde 2002 até a presente data. Veja a
íntegra da proposta

Ademar pede ponto com cobertura na Rua Souza Naves

A Indicação 107/2015, do vereador Ademar Dorfschmidt, solicita ao Executivo municipal a
instalação  de ponto de  ônibus  com cobertura  à  Rua Souza  Naves,  ao lado da Speak
Idiomas e Informática. O pedido se deve à necessidade de um lugar com abrigo do sol e
chuva para embarque e desembarque de pessoas neste ponto, onde há demanda por
transporte. Veja a íntegra da proposta

Vereadora  indica  Casa  Abrigo  para  Mulheres  pela  quarta  vez 
                                                                              Foto: Paulo Torres

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5179_texto_integral
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Vereadora Sueli Guerra 

A vereadora Sueli Guerra apresentou na Câmara Municipal a Indicação nº 118, propondo ao Executivo a

elaboração de projeto de edificação da Casa Abrigo para mulheres em situação de violência. A proposta é
uma bandeira da vereadora, que a está levado ao Poder Executivo pela quarta vez nos últimos anos. Sueli
Guerra propõe Poder Executivo Municipal, que elabore projeto de edificação da Casa Abrigo para mulheres
em situação de violência ou risco, por intermédio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, para
ser encaminhado à Secretaria Especial de Politicas para Mulheres do Governo Federal. O objetivo é obter
recursos orçamentários da União para a edificação. Na defesa da proposta a vereadora Sueli lembra a Lei
“R” n° 168, de 28 de dezembro de 2009, que institui o Projeto Casa Abrigo de Atendimento à Mulher Vítima
de Violência, visando à implementação do Programa Municipal de Combate à Violência contra a Mulher;
além da Lei “R” n° 75, de 7 de julho de 2009, que trata da destinação de espaço físico para tratamento das
mulheres vítimas de violência sexual. Atualmente, presenciamos inúmeras histórias de violência contra a
mulher,  aponta  ela,  lembrando  que  na  grande  maioria  dos  casos  os  agressores  são  seus  próprios
companheiros  e  por  não  ter  para  onde  ir,  após  a  agressão  ou  após  fazer  a  denúncia  aos  órgãos
competentes, elas são obrigadas a voltar a conviver com o seu agressor. A vereadora destaca a importância
da Casa Abrigo para amparo às mulheres em situação de violência doméstica, lembrando que a indicação já
foi apresentada por ela em 2010 sob o nº 300, 2013 sob o nº 05 e também em 2014 sob o nº 82. Veja a
íntegra da proposta

Vereador propõe moção pelos 50 anos da Igreja Quadrangular em Toledo

O vereador Ademar Dorfschmidt apresentou na Câmara Municipal o Requerimento nº 63, solicitando moção
de aplausos pelo Jubileu de Ouro da Igreja do Evangelho Quadrangular de Toledo. A Igreja do Evangelho
Quadrangular  de Toledo abriu  no dia  12 de março a comemoração do Jubileu de Ouro da instituição no
Município, em ato no Plenário Edílio Ferreira, na Câmara Municipal. Na ocasião, foi lembrada a história da igreja
no Município, além de outras atividades, sendo ao final feita uma oração e servido um coquetel. A comemoração

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5190_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5190_texto_integral


porém terá ainda uma série de atividades em 2015, trazendo para Toledo personalidades do mundo do esporte,
música, empresariado, que virão fazer palestras, conferências, cantar e festejar os 50 anos. A Igreja, que tem à
frente o pastor Loir Santos Leandro,faz parte da história toledana e nos seus 50 anos sempre participou das lutas
e  das  boas causas do  Município,  estando  presente  nos  momentos  difíceis  e  compartilhando também os
momentos de alegria, aponta o vereador Ademar sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular de Toledo. Veja a
íntegra da proposta

Vereador Lúcio solicita informações da Secretaria de Esportes e Lazer

O vereador Lucio de Marchi apresentou o Requerimento nº 65, onde solicita informações 
sobre servidores de carreira lotados na Secretaria de Esportes e Lazer. O vereador solicita o 
número de servidores de carreira e seus devidos nomes, lotados na Secretaria de Esporte e
Lazer de 1993 a 2016, nas gestões dos prefeitos Albino Corazza Neto (1993/1996), Derli 
Antonio Donin (1997/2000 e 2001/2004), José Carlos Schiavinato (2005/2008 e 
2009/2012) e Luiz Adalberto Pagnussatt (2013/2016). Entre outras informações, o 
vereador requer a data de sua admissão e quais possuem graduação em Educação 
Física, justificando que busca melhorias e auxílio na Secretaria de Esportes e Lazer, bem 
como verificar o crescimento esportivo. Veja a íntegra da proposta

Vereador  Rogério  quer  informações  sobre  sondas  a  urostomizados 
                                                                                                           Foto: Paulo Torres

Vereador Rogério Massing

O vereador Rogério Massing, através do Requerimento nº 66, solicita Informações sobre aquisição de materiais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5173
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5171
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5171


utilizados por urostomizados do sistema de saúde no município. O vereador aponta que tem informações de que
as sondas vesicais tradicionais, adquiridas e fornecidas pelo sistema público de saúde, têm provocado lesões
frequentes nos usuários, preocupando inclusive familiares. Por conta disso solicita informações sobre os modelos
(masculino e feminino) e a quantidade de material/dispositivos adquiridos e fornecidos pela Secretaria de Saúde
no ano de 2014 para as pessoas que possuem incontinência urinária. Rogério indaga no documento ainda se a
Secretaria de Saúde do Município de Toledo fez no ano de 2014 ou tem previsão de aquisição em 2015 do
material/dispositivo para incontinência urinária (IU) do modelo “Convem”. Por conta das informações reunidas o
vereador solicita informações sobre os procedimentos de aquisição, fornecimento e a satisfação com o material
disponibilizado aos pacientes. Veja a íntegra da proposta

Vereador pede melhorias na sinalização de toda a Grande Pioneiro

Por meio da indicação 108/2015 o vereador Lucio de Marchi solicita melhorias ao executivo
municipal  providências  quanto  à  sinalização  de  todas  as  vias  da  Vila  Pioneiro,
especialmente as que dão acesso à Avenida 1º de Maio e da Rua dos  Pioneiros.  Tal
solicitação de deve devido inúmeros acidentes que aconteceram no local  e a falta  de
pintura de faixa de pedestres e de PARE. Veja a íntegra da proposta
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