
Apada apresenta na Câmara  Hino Nacional em Libras

Vereadores acompanham tradução em Libras  do Hino Nacional por instrutora da Apada     
A sessão da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 29 de junho, contou com a participação da Apada-Associação de
Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos, através de sua diretora Denise Debus de Mello e da instrutora Franciele Giza.
A convite  do presidente da Câmara,  Ademar Dorfschmidt,  Franciele interpretou em Libras-Linguagem Brasileira  de
Sinais o Hino Nacional Brasileiro na abertura da sessão ordinária do Poder Legislativo. A composição com letra do
poeta e jornalista Joaquim Osório Duque Estrada (1870 - 1927) e música do maestro e professor Francisco Manuel da
Silva (1795 - 1865) recebeu versão em Libras do Ines-Instituto Nacional de Educação de Surdos. Veja mais       Veja o
vídeo no Facebook da Câmara

Vereadora pede implantação de fraldário nas UBS's
A vereadora  Sueli  Guerra  apresentou  a  Indicação  n°  306/2015,
pedindo a implantação de fraldário em todas as Unidades Básicas
de  Saúde  (UBS)  de  Toledo.  A  justificativa  da  vereadora  é  que
durante as consultas nas UBS's, surge a necessidade da mãe trocar
a fralda de seu filho. Dessa forma, todas as unidades teriam lugar
adequado.  O  pedido,  que  foi  apresentando  na  última  segunda-
feira(29), durante a sessão ordinária, reiterou o mesmo pedido que
a vereadora já  havia  apresentado em março de 2014. Confira  a
proposta
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Lodi sugere arborização da Rua Crissiumal no La Salle
Considerando  o  pedido  dos  moradores  e  também  reforçando  a
importância do meio ambiente,  o  vereador  Walmor Lodi  pediu a
arborização na Rua Crissiumal. O vereador propôs a colocação de
árvores no espaço que se estende da Avenida Parigot de Souza até
a  Rua  Guarani,  nas  proximidades  do  Seminário  Maria  Mãe  da
Igreja.  O  pedido  foi  apresentando  a  última  segunda-feira  (29),
durante a sessão ordinária. A sugestão segue agora ao chefe do
Executivo. Confira a proposta

Requerimento propõe aplausos a nadador por vitória na Itália

O vereador Ademar Dorfschmidt apresentou o Requerimento nº 214, propondo moção de
aplausos ao atleta de natação Victor Hugo Dalla Costa pela conquista do primeiro lugar
do CSTI World Sports Games. O atleta toledano conquistou o primeiro lugar na prova de
50 metros, modalidade costas, do CSTI World Sports Games, realizado entre os dias 7 e
14 de junho em Lignano, na Itália. Além de ser consagrado campeão mundial na prova, o
nadador ainda conquistou duas medalhas de prata nos 50 metros livres e no revezamento
4x50  metros  livre.  Mais  uma  vez  Toledo  se  destaca  no  esporte, aponta  o
vereador, ressaltando ainda o empenho da Secretaria de Esportes e Lazer (SMEL), e do
professor  de  natação  e  treinador  do  atleta,  Vinicius  Zullian nesta  conquista. Confira  a
proposta

Vereador Maccari requer cadastro de digitais em Novo Sarandi

                                                                                                             Foto: Paulo Torres
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Vereador Odair Maccari                                  

O vereador Odair Maccari apresentou o Requerimento nº 219, onde solicita a realização
de  recadastramento  biométrico  no  Distrito  de  Novo  Sarandi.  O  objetivo  do
recadastramento é dificultar  cada vez mais toda e qualquer  forma de “burlar”  o  voto,
aponta o vereador,  destacando que tal  iniciativa é de extrema importância pois  serão
coletados dados biométricos por meio de sensores que os colocam na forma digital e as
informações ficarão armazenadas na Justiça Eleitoral. Ele aponta porém que para que
ocorra a confirmação do recadastramento o TSE exige que no mínimo 80% dos eleitores
do município estejam cadastrados, além do cancelamento do título de quem não fornecer
as digitais para a Justiça Eleitoral. O vereador aponta porém que a comunidade do Distrito
de Novo Sarandi está tendo uma enorme dificuldade para se deslocar até a cidade de
Toledo para realizar o cadastramento de digitais, já que o deslocamento das pessoas que
trabalham em empresas causa a perda de, no mínimo, meio dia de trabalho, além das
despesas com transporte. “Sendo assim, diante da obrigatoriedade do recadastramento e
da dificuldade da comunidade de Novo Sarandi em deslocar-se até o município de Toledo,
requer  a  realização  do  recadastramento  no  Distrito,  mais  precisamente  na  Escola
Municipal Orlando Luiz Basei, conforme prevê no edital da Justiça Eleitoral do Estado do
Paraná  nº  14/2015  do  Juízo  148º  da  Zona  Eleitoral”,  aponta  o  vereador. Confira  a
proposta

Vereador Renato pede informações sobre distribuição de pedras

O vereador  Renato  Reimann  apresentou  o  Requerimento  nº  220,  onde  solicita
informações quanto à distribuição de pedras britas que estavam depositadas no Distrito
de  Vila  Nova.  No  documento  o  vereador  requer  informações  sobre o  critério  técnico
adotado para a distribuição de pedras britas aos moradores da região rural do Distrito de
Vila Nova. Também questiona se antes da autorização de distribuição das pedras, foi feita
uma visita ao local solicitado para estudo de quantas cargas de pedras eram necessárias,
bem como solicita a demonstração, mediante planilha, com número de protocolo, nome
do requerente, data do protocolo do pedido, data do atendimento dos que foram atendidos
bem como o número de cargas que foi distribuída a esta pessoa. O vereador requer ainda
quem foi o responsável que acompanhou a distribuição de cargas de pedras britas aos
moradores e se o responsável que acompanhou a distribuição colhia a assinatura dos
munícipes nos laudos quando do recebimento das pedras. Confira a proposta

Maccari pede brita para estradas de Novo Sarandi
Durante  a  sessão  ordinária  da  última  segunda-feira  (29),  o
vereador  Odair  Maccari  apresentou  uma  indicação  pedindo  a
colocação  de  pedra  brita  na  estrada  rural  que  dá  acesso  à
propriedade  do  agricultor  Arquimedes  Herthal  e  de  outros
moradores  da  Linha  da  Usina,  no  distrito  de  Novo  Sarandi.  A
preocupação do vereador para a colocação de pedras nesta via é
considerando  o  intenso  fluxo  de  caminhões  que  transportam os
suínos, bovinos e laticínios nesta região. A situação é ainda mais
complicada  durante  dias  chuvosos,  quando  o  escoamento  da
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produção é interrompido. Dessa forma, o pedido do vereador é em
caráter de urgência. Confira a proposta

Ademar pede elevação em paver na Avenida 1° de Maio
O  vereador  Ademar  Dorfschimidt  apresentou  a  Indicação  n°
305/2015, pedindo a implantação de uma lombada com elevação
em paver na Avenida 1° de Maio, em frente à Igreja Assembléia de
Deus –  Ministério  Missão,  na  Vila  Pioneiro.  No entendimento  do
vereador, a implantação da lombada é uma forma de diminuir o
excesso  de  velocidade  dos  veículos  que  transitam  pela  via.  Na
indicação,  o  vereador  especifica  a  necessidade  da  lombada  em
frente a  referida  igreja,  porque há grande concentração de fiéis
naquela localidade. Dessa forma, a lombada assegura os pedestres
e também reduz a velocidade da via, aponta o vereador. O pedido,
apresentado durante a última sessão ordinária (29), segue agora ao
Executivo. Confira a proposta

Renato pede novo lavatório em consultório odontológico
                                                                                      Foto: Paulo Torres

Vereador Renato Reimann                             

O vereador Renato Reimann apresentou a Indicação nº 309/2015,
pedindo  a  instalação  de  um  novo  lavatório  no  consultório
odontológico do posto de saúde no Distrito de Vila Nova. De acordo
com o  vereador,  o  atual  lavatório  encontra-se  deteriorado,  com
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infiltrações  e  vazamentos,  violando  as  normas  da  Vigilância
Sanitária. Dessa forma, o vereador encaminhou o pedido pedindo a
substituição  do  lavatório,  dentro  das  normas  da  Vigilância,
garantindo a segurança e a higiene para os funcionários e também
para os pacientes. Confira a proposta

Vereador Maccari pede melhorias na estrada de Dois Marcos
O vereador Odair Maccari apresentou um pedido de patrolamento e
colocação  de  pedra  brita  na  estrada  rural  da  Linha  Arapongas,
especificamente no trecho saindo da Igreja da Linha Arapongas até
a comunidade Dois Marcos. O pedido do vereador é visa atender a
demanda  da  comunidade,  que  tem  a  necessidade  de  escoar  a
produção  e  também  transportar  os  suínos,  bovinos  e  leite  da
região. Além disso, nos dias de chuva o transporte dos moradores e
dos  alunos  fica  comprometido,  aponta  o  vereador. Confira  a
proposta 

Lodi indica nome de Breno Antonio Palma para logradouro
O vereador  Walmor  Lodi  apresentou  uma  indicação  sugerindo  o
nome de Breno Antonio Palma para nominar logradouro ou próprio
público municipal. A indicação foi apresentada na última segunda-
feira (29), durante a sessão ordinária. Para o vereador, Breno foi
um  homem  honrado  em  Toledo  tanto  como  cidadão,  como
representante  no  setor  comerciário.  Sempre  participou  de
entidades, dando a elas sua contribuição, sendo um dos fundadores
do Yara Country Clube, além de trabalhar na extinta Coopagro e
participar do Rotary Club de Toledo. Para Lodi, a honestidade e o
exemplo de pessoa de Breno pode ser homenageado na forma de
denominação de um logradouro público. Confira a proposta

Vereador Lúcio quer saber sobre desativação de campo de futebol

O vereador Lucio de Marchi apresentou o Requerimento nº 218, onde solicita informações
sobre o campo de futebol suíço desativado, localizado na Rua Manuel Ribas, nos fundos
da Incubadora Industrial Belarmino Estevão de Almeida, na Vila Paulista. No documento o
vereador requer informações sobre o motivo para desativar o campo, o responsável pelo
ato, se houve alguma consulta junto aos moradores e para onde foram os equipamentos
antes existentes no campo. Por fim, o vereador Lúcio de Marchi requer ainda informações
sobre a existência de algum projeto social desenvolvido no campo. Confira a proposta

Vereador apresenta moção pela 27ª formatura do Proerd 
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                                                                                                                                       Foto: Paulo Torres

 Proerd fomou suas novas turmas no dia 16 no Teatro Municipal de Toledo                              
O  vereador  Lúcio  de  Marchi  apresentou  o  Requerimento  nº  216,  com  apoiamento,
propondo  moção  de  aplausos  pela  27ª  Formatura  do  Programa  Educacional  de
Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). O documento propôs envio de ofício ao
comandante  do  19°  Batalhão  da  Polícia  Militar,  major  Leonel  José  Beserra,
parabenizando-o pela  27ª  formatura do Proerd,  um projeto desenvolvido  em 1982 na
cidade de Los Angeles, nos EUA, em parceria entre a polícia e as escolas. O Proerd
chegou a Toledo no ano de 2002, recebendo o apoio da Patrulha Escolar. Atualmente o
Proerd tem como instrutores o cabo Nelson Bresolin, o cabo César Marques e o soldado
Giovan Marcante, que realizam as palestras nas escolas, abordando a importância da
vida e de manter-se longe das drogas. O vereador aponta que a maior importância do
Proerd é o efeito social causado, pois atua na esfera preventiva, que mostra-se a solução
mais eficaz para a redução da taxa de envolvimento de jovens e crianças no mundo das
drogas. Confira a proposta

Vereador Edinaldo propõe aplausos a consagração de obreiros

O vereador Edinaldo Santos propôs moção de aplausos à Igreja Assembleia de Deus do
Campo Eclesiástico de Toledo,  pela consagração de obreiros,  realizada no dia  21 de
junho. Através do Requerimento nº 215, o vereador propôs o envio de ofício ao templo
sede das Igrejas Assembleia de Deus do Campo Eclesiástico de Toledo, através do pastor
presidente,  Sílvio  Ferreira  Pimenta,  parabenizando-o  pela  consagração  de  obreiros.
Foram consagrados  a  Presbítero:  Marcio  Ribeiro,  Emilio  Pinheiro,  Artelino  de Freitas,
João Antunes, Rodrigo Chimiloski, Joel Pereira, Alceu Galvan, Daniel Vargas, Oseias E.
da Silva e Adão Munhoz e consagrados a Diácono Roberto Paulino de Jesus, Izaque
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Saraiva, Djonatan Junior Alcantra, Oseias de Farias Batista, Osiel de Farias Batista, Osiel
Terra de Oliveira, Alessandro Cleiton, Ivanir J. Schmaus, João Nunes, Thiago do Carmo
Shineider e José Amarildo da Costa. Confira a proposta

Vereador  Rogério  propõe  aplausos  à  Herbioeste  por  39  anos  de
atuação

O vereador Rogério Massing apresentou o Requerimento nº 217, onde propõe moção de
aplausos pelos 39 anos da Herbioeste no município. O vereador propõe que seja  enviado
ofício à Herbioeste, na pessoa do diretor, Armando Toko, parabenizando-a pelos 39 anos
da empresa. A história da Herbioeste começa em 1976 em uma sede modesta e com
poucos recursos financeiros e após cinco anos de muito trabalho, dedicação e vontade de
crescer a empresa já tinha cinco filiais. A expansão foi significativa tanto no número de
filiais em pontos estratégicos da região, como na qualidade do serviço prestado no ramo
dos fertilizantes, aponta o vereador,  destacando sua contribuição com a expansão da
nossa agricultura. Confira a proposta
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