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Os homenageados com seus titulos de cidadania, vereadores, prefeito e vice-prefeito

A Câmara Municipal realizou sessão solene de entrega de honrarias a oito personalidades na noite de terça-feira, 
dia 2 de dezembro, abrindo os festejos pelos 62 anos de emancipação política de Toledo. O evento realizado no 
Teatro Municipal a partir das 19h homenageou com o Título de Cidadania Honorária o ex-vereador Hermínio de 
Conto, o pastor Edgard Ravache, a professora Olivia Nichele Korb e o pastor Ailton Gama, o arquiteto Ênio Luiz 
Perin, o médico Gelson Leonardi, a assistente social e psicóloga Maria Inês Borges Mânica e o empresário Leonardo 
Petrelli Neto. Veja mais 

Vereador cobra fiscalização de uso indevido de árvores
Por meio de uma indicação ao Poder Executivo Municipal, o vereador Reinaldo Rocha (SDD) expressou sua 
indignação com o uso indevido de árvores em Toledo e cobrou uma fiscalização mais rigorosa por parte da 
Secretaria do Meio Ambiente. De acordo com o vereador, árvores têm sido vítimas de agressões por parte de 
pessoas que fixam pregos e outros materiais perfurantes para pendurar sacolas de lixo e outros tipos de 
lixeiras.  Com o tempo,  os furos comprometem a saúde da árvore,  tiram sua beleza estética  e,  também, 
educam negativamente a população, aponta o vereador. Confira a íntegra da proposta

http://www.toledo.pr.leg.br/noticias/camara-faz-homenagens-nos-62-anos-de-toledo
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/4709_texto_integral


Vereador pede projeto para águas pluviais em Ouro Preto
A indicação  607/2014  de  autoria  do  vereador  Chumbinho  Silva pede  a  elaboração  de 
projeto para solução da problemática das águas pluviais na localidade de Ouro Preto. Esse 
projeto  também visa  evitar  prejuízos  às  propriedades  particulares  da nascente do Rio 
Salinas. Confira a íntegra da proposta 

Vereadora quer melhoria de calçadas no Centro Olímpico Arnoldo 
Bohnen
                                                                                 Foto: Paulo Torres

Vereadora Sueli Guerra

Moradores do entorno do Centro Olímpico Arnoldo Bohnen, localizado no Jardim Santa 
Maria, procuraram a vereadora Sueli Guerra, a fim de buscar uma solução para melhoria 
nas  calçadas  do  local.  Devido  a  esse  pedido  a  vereadora  apresentou  a  Indicação 
608/2014, solicitando ao Executivo que fizesse as melhorias. Confira a íntegra da propostal

Lodi  solicita  melhorias  na  ligação  Boa  Vista-Ouro 
Preto
A estrada que liga as localidades de Boa Vista e Ouro Preto possui muitos buracos, o que 
causa  transtornos  aos  transeuntes.  Diversas  pessoas,  assim  como  o  escoamento  da 
produção  das  comunidades,  precisam  dessa  estrada  para  trafegarem.  Diante  disso  o 
vereador  Walmor  Lodi  apresentou  a  Indicação  611/2014,  que  pede  ao  Executivo 
intervenção para realização de patrolamento e cascalhamento do referido trecho. Confira a 
íntegra da proposta

Vereador pede manutenção contínua em banheiros
A situação dos banheiros públicos, localizados no Parque Ecológico Diva Paim Barth incomodam o vereador  
Renato Reimann (PP). A solução encontrada para solucionar este problema seria a implantação de reformas e 
melhorias contínuas no seu funcionamento,  defende ele.  O vereador destaca que o local  suporta muitas 
pessoas  todos  os  dias  e  que,  na  situação  atual,  os  banheiros  não  têm  sido  capazes  de  atender  à  
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população. Confira a íntegra da proposta

Renato Reimann quer iluminação em superposte para distrito
O vereador Renato Reimann pediu a implantação de iluminação em um superposte na OT-007, em frente ao  
abatedouro municipal Covicapar, no Distrito de Vila Nova. Segundo a indicação do vereador, trata-se de um 
serviço de baixo custo e que traria grandes benefícios à população. O local mencionado costuma receber um 
grande fluxo  de  veículos  durante  a  noite,  fazendo-se  nessária  uma maior  iluminação  no  local,  aponta  o  
vereador. Confira a íntegra da proposta

Indicação pede controle de velocidade na Almirante Tamandaré
                                                                             Foto: Paulo Torres

Vereador Vagner Delabio

De  autoria  do  vereador  Vagner  de  Labio,  a  Indicação 609/2014 solicita  melhorias  de 
sinalização para o controle de velocidade na Rua Almirante Tamandaré, entre a Avenida 
Maripá e a Rua Nossa Senhora do Rocio. A proposição ao Poder Executivo visa atender 
pedido dos moradores daquela região, que pedem providências devido à ocorrência de 
graves acidentes por imprudência dos motoristas, cometendo excesso de velocidade, bem 
como pela desatenção à sinalização existente. Confira a íntegra da proposta

Vereador pede brita em rua e apoio à moradia no interior
O  vereador  Chumbinho  Silva  pediu  ao  Poder  Executivo  Municipal  a  colocação  de  pedra  brita  na  Rua 
Riachuelo, entre as ruas São Paulo e Américo, na localidade de Ouro Preto. A indicação trata de suprir a 
necessidade de um morador de Toledo que adquiriu um lote no interior e precisa da colocação de pedras para 
a facilidade de acesso. Tal medida porém deve ser realizada como incentivo para todos os toledanos que 
adquirirem seus lotes em regiões do interior, defende ele. Confira a íntegra da proposta

Requerimento pede informações sobre retirada de ponto de ônibus
O vereador Neudi Mosconi solicitou ao Executivo Municipal informações sobre a retirada 
do ponto de circular localizado na Rua da Faculdade, em frente ao imóvel n° 27.  Confira a 
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íntegra da proposta

Lodi pede Academia da Terceira Idade no Santa Clara III
                                                                                                 Foto: Paulo Torres

Vereador Walmor Lodi

Por  meio  da  Indicação  nº  611,  O  vereador  Walmor  Lodi  propôs  ao  Poder  Executivo 
Municipal que seja instalada uma Academia da Terceira Idade no bairro Santa Clara III. O 
objetivo do equipamento é melhorar a qualidade de vida da comunidade local, segundo o 
vereador. Confira a íntegra da proposta

Vereador Chumbinho cobra andamento de Indicação de junho
O Requerimento nº392,  proposto pelo vereador Chumbinho Silva,  solicita  informações 
sobre  o  andamento  da  instalação  de  um redutor  de  velocidade  na  Rua  Saturno,  no 
cruzamento com a Rua Princesa Isabel, no Jardim Gisela. A instalação foi proposta pelo 
vereador Gilberto Scain na Indicação 287/2014, em junho deste ano. Confira a íntegra da 
proposta 
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