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Vereador pede melhorias nas calçadas do Shopping
O vereador Walmor Lodi, através da Indicação nº 559, está solicitando melhorias no 
passeio público no entorno do Shopping Panambi. O pedido do vereador foi dirigido ao 
Poder Executivo Municipal, solicitando que sejam tomadas as providências cabíveis 
e adoção de medidas para promover as melhorias necessárias no passeio público no en-
torno do Shopping Panambi. Segundo ele, ao longo da Rua 3 de Outubro o passeio en-
contra-se deteriorado em razão do movimento de caminhões que faziam carga e descar-
ga no supermercado que funcionava no local e ao longo da Avenida Parigot de Souza o 
problema também é grave, possivelmente pelo intenso fluxo de caminhões e ônibus, que 
reflete na falta de conservação do passeio. O vereador aponta que há acentuados desní-
veis comprometendo sua regularidade, especialmente em frente ao portão de acesso ao 
estabelecimento e sobretudo no piso do ponto de ônibus instalado no local. Veja mais

Juíza expõe aos vereadores projeto da APAC

A juíza da 2ª Vara 
Criminal de Toledo, 
Luciana Lopes do 
Amaral Beal, esteve 
na Câmara Munici-
pal nesta sexta-fei-
ra, dia 6, durante a 
sessão extraordiná-
ria. Acompanhada 
do diretor do Fórum 
de Toledo, Rapha-
el de Morais Dan-
tas, titular da 1ª 
Vara Criminal, além 
dos promotores da 
1ª Promotoria, José 
Roberto Moreira e 
da 6ª Promotoria, 
Alex Fadel, ela teve 
franqueada a tribuna 
após suspensão da 
sessão pelo presiden-
te Ademar Dorfsch-
midt para expor aos 
vereadores o projeto

APAC-Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. O pro-
jeto está em implantação em Pato Branco e já conta com várias unidades 
em Minas Gerais e a proposta seria implantar em Toledo uma unidade 
capaz de atender cerca de 40 apenados. Confira a matéria na íntegra

Juíza fala na tribuna sobre o projeto APAC, que pode ser implantado em Toledo
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Moção parabeniza a atuação do professor Eudes 
Dallanol
A Câmara Municipal aprovou a moção de aplausos que pa-
rabeniza a atuação e os serviços prestados pelo professor Eu-
des Luiz Dallanol junto ao Colégio Estadual do Jardim Europa.
Atuando como professor desde 1986, assumiu a direção do co-
légio em 1990, buscando melhorias para a comunidade esco-
lar. Como diretor Dallanol conquistou a construção da nova 
unidade escolar em 1996, a reforma do colégio em 2007, 
a cobertura da quadra de esportes entre outras melhorias.
Como forma de parabenizar a dedicação de Eudes na busca de 
uma educação cada vez melhor, os vereadores Marcos Za-
netti, Ademar Dorfschimidt, Adriano Remonti, Airton Pau-
la, Luiz Johann, Odair Maccari e Rogério Massinng o para-
benizaram com uma moção aprovada na sessão ordinária da 
última segunda-feira, dia 03. Confira a proposta na íntegra

Clube das Mães recebe moção de aplausos
Há 20 anos o Clube de Mães do distrito de Novo Sarandi promove 
ações de incentivo ao auxílio fraterno. O grupo também realiza pa-
lestras e promove viagens como forma de proporcionar aos seus in-
tegrantes a oportunidade de conhecer novas culturas. Dessa forma, 
os vereadores Odair Maccari, Ademar Dorfschimidt, Lúcio de Mar-
chi, Luiz Frítzen, Luiz Johann, Renato Reimann e Rogério Massing 
confeccionaram uma moção de aplausos como forma de homena-
gear o trabalho desenvolvido por elas ao longo dos anos. Saiba mais 

O Vereador Luiz 
Johann solicitou 
através da Indicação 
nº 549/2015 que seja 
feito o asfaltamento 
do pátio do Centro 
do Eventos do Distri-
to Toledano de Novo 
Sobradinho. Segun-
do ele a obra tem 
por objetivo atender 
toda a comunidade, 
pois é neste local que 
os moradores reali-
zam eventos e festas 
do distrito. Confira

Pátio do Centro de 
Eventos de Novo 
Sobradinho tem 
asfaltamento 
indicado

Vereador Ademar pede recapeamento no interior
Através da Indicação 544/2015 o Vereador Ademar Dorfschmidt 
pediu ao Poder Executivo o recapeamento asfáltico da Rodovia Ru-
ral de acesso a Linha Sperotto, em todo o seu prolongamento, des-
de o Posto Estradão, localizado na Rodovia Rual Tilo Nodari até o 
acesso à Rodovia PR 467. O local segundo o vereador está bastante 
deteriorado, facilitando a ocorrência de acidentes. Junto a indicação 
ele também pede o alargamento da via, já que em decorrência do fri-
gorífico de peixes lá existente, os caminhões da empresa e os carros 
da região encontram dificuldade de acesso e de trânsito.  Veja mais

Indicação solicita pintura do Centro de Eventos 
Ismael Sperafico 
Na última sessão da Câmara Municipal o vereador Luiz Johann 
por meio da Indicação nº 550/2015 solicitou que seja realizada a 
pintura do Centro de Eventos Ismael Sperafico. Segundo ele o refe-
rido espaço possui uma das melhores estruturas do estado do Para-
ná, sendo palco de shows, eventos religiosos, rodeios, leilões, e da 
Expo Toledo que é uma das principais feiras agrícolas da região sul, 
atraindo pessoas de diversas regiões do Brasil. A solicitação visa va-
lorizar a obra que é um dos cartões de visita do município. Confira 

Linha de ônibus é 
indicada pra Rua 
Capitão Leônidas 
Marques

Foi solicitado atra-
vés da Indicação nº 
552/2015 que seja 
feita a implantação 
de linha de ônibus 
na Rua Capitão Le-
ônidas Marques. 
Segundo o vereador 
Lucio de Marchi 
autor da indicação 
a via  corta a gran-
de pioneiro em toda 
sua extensão e está 
sendo remodelada. 
Além disso o logra-
douro abrange esco-
las, centro de revi-
talização da terceira 
idade, unidade bási-
ca de saúde, dentre 
outros equipamen-
tos públicos. Veja a 
indicação na íntegra.
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Johann se licencia e Paludo assume na Câmara Municipal

Os vereadores Adriano Remonti e Rogério 
Massing propõem a elaboração de um Pro-
jeto de Lei que altere a Lei “R” de nº 118 de 
2014 que estabelece normas para as eleições 
de diretores de escolas e CMEI’s. A alteração 
proposta exige que o diretor eleito deve par-
ticipar de programas de gestão escolar antes 
das eleições e após a posse, caso não partici-
pe estará sujeito a aplicação de penalidade. A 
obrigatoriedade do curso de gestão se estende 
a todos os candidatos à direção escolar ou de 
centros de educação, exigindo comprovação 
já no ato da inscrição das eleições. Saiba mais 

O suplente de vereador Ademir Paludo to-
mou posse nesta quarta-feira, dia 4, como 
vereador de Toledo, em ato na Presidên-
cia da Câmara Municipal a partir das 11h. 
A posse ocorre em função de pedido de li-
cença sem remuneração por 30 dias do ve-
reador Luiz Carlos Johann. O presidente 
da Câmara, Ademar Dorfschmidt, assinou 
o Ato nº 39, de 28 de outubro, concedendo 
a licença solicitada no dia 27 pelo vereador 
Johann “para tratar de assuntos de interes-
se particular”. O ato, contando com a assi-
natura de ata de posse, reuniu o presidente 
Ademar Dorfschmidt, o vice-presidente 
Walmor Lodi, o segundo secretário, Marcos 
Zanetti e a assessora Tatiane Rauber, além 
de outros servidores e assessores. Veja mais

Projeto de Lei para alteração da 
Lei “R” é proposto por 
vereadores

Vereador Rogério indica poste 
de iluminação no Parizotto
O vereador Rogério Massing, através da In-
dicação nº 558, sugeriu ao Poder Executivo 
a instalação de poste de iluminação pública 
no Jardim Parizotto. O pedido visa atender o 
trecho em frente ao numeral 102, no Parizot-
to, onde a iluminação  solicitada contribuirá 
inclusive como para a segurança pública na 
via, sendo esta também um direito básico da 
comunidade, aponta o vereador, lembrando 
que prevê a alinea “c” do inciso VIII do ar-
tigo 84 da Lei Orgânica, que estabelece que 
cabe ao Executivo ordenar e garantir itens 
básicos ao cidadão, entre estes, a iluminação 
pública, além de ser dever do próprio cida-
dão custear tal benefício coletivo na forma 
da contribuição destacada anualmente  junto 
ao carnê do Imposto Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU). Confira
Vereador solicita instalação de iluminação em quadra do 
Jardim Coopagro
A quadra de grama sintética do Jardim Coopagro é frequentemente utilizada pelos morado-
res que realizam atividades físicas no local diariamente, principalmente por adolescentes 
que praticam futebol. Com o objetivo de garantir a prática e o aumento dos adeptos do es-
porte, o vereador Reinaldo Rocha solicita que seja feita a instalação de iluminação no local, 
aumentando assim rodízio maior entre os praticantes. Veja mais

Liberação do Loteamento Atlântico é solicitada por vereador
O vereador Reinaldo Rocha solicitou agilidade na liberação para construção no Loteamento 
Atlântico. O local já possui asfalto, iluminação e esgoto, porém encontra-se indisponível 
para construção. Os proprietários estão reclamando por estarem pagando aluguel sem pode-
rem construir, por isso, o vereador pede agilidade no processo de liberação. Confira

Foto: Paulo Torres

Ademir Paludo, que fez 733 votos pela coligação PP-
-PRB, assumiu ontem o mandato na licença do titular.
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Vereador Genivaldo Paes pede estrutura anexa ao Ginásio de 
Esportes no Panorama
O Vereador Genivaldo Paes, através da Indicação 548/2015, vê a necessidade da construção 
de um estacionamento anexo ao Ginásio de Esportes Lauri Simon, localizado nas Rua Luís 
Dalcanale Filho e Travessa Itararé, no Jardim Panorama. De acordo com o vereador o local 
demanda de uma estrutura como essa com o objetivo de atender a população na realização de 
eventos, em especial a Feira Ponta de Estoque, realizada pelo Núcleo do Comércio do Jardim 
Panorama. Durante a feira os frequentadores e realizadores encontram dificuldades devido 
a falta do estacionamento, principalmente na carga e descarga das mercadorias. Saiba mais

Olindo Marchi, original de Erechim (RS) veio para Toledo e criou vínculos de amor com 
o município. Casado com Teolinda Moreira Marchi tiveram filhos, netos, bisnetos e ainda 
criaram muitas amizades aqui em Toledo. Ele, muito interessado nas questões públicas, de-
sempenhou diversas ações, entre elas a presidência da Associação de Moradores do jardim 
Maracanã, a presidência da comunidade católica local e também foi funcionário público, 
cargo esse que ocupou até o ano da sua morte, 1995. Diante de sua grande contribuição den-
tro do município, através da Indicação 545/2015 o Vereador Adriano Remonti vê a necessi-
dade de uma homenagem à altura, mais especialmente em algo público, local onde Olindo 
teve sua história traçada. Veja mais

Vereador Adriano sugere nome de antigo morador da cidade a lo-
gradouro municipal

Câmara participa de evento sobre o fracking na Argentina

Comitiva de Toledo durante reunião com o senador Fernando Solanas no Senado 
da Argentina

Câmara Municipal 
de Toledo participa 
no Senado da Argen-
tina de um seminário 
sobre extração mine-
ral que discute o uso 
da tecnologia do fra-
cking para explora-
ção do gás natural do 
subsolo. Os vereado-
res Tita Furlan, pre-
sidente da Comissão 
do Meio Ambiente, 
e Vagner Delabio re-
presentam o Poder 
Legislativo de To-
ledo no evento, que 
conta também com a 
presença do deputa-
do estadual José Car-
los Schiavinato (PP) 
e ainda dos deputa-
dos Rasca Rodrigues 
(PV), Márcio Nunes 
(PSC) e Fernando 
Scanavaca (PDT)

. Os vereadores toledanos foram designados pela Câmara Muni-
cipal através da Portaria nº 169, assinada pelo presidente Ademar 
Dorfschmidt, para representar Toledo no período de 2 a 7 de no-
vembro no evento na Argentina. O evento na Argentina também 
conta com representantes do Uruguai, Chile, Equador e Bolívia. O 
seminário busca uma agenda comum na luta contra a exploração 
do gás de xisto com uso do fracking na América Latina. Confira 
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Atendendo a reivin-
dicações dos mora-
dos o vereador Lucio 
de Marchi através 
da Indicação nº 
551/2015 solicitou 
o recapeamento da 
Rua Triunfo, locali-
zada no bairro Alto 
Alegre. A via que 
encontra-se em pés-
simas condições para 
o tráfego de veículos, 
necessita do recapea-
mento em regime de 
urgência por ser con-
siderado uma região 
de elevado índice de 
densidade demográ-
fica. Confira

Câmara parabeniza Toledo Futsal pela vaga na 
Chave Ouro

A Câmara municipal teve apresentado na sessão de terça-feira, 
dia 3 de novembro, o Requerimento nº 309, que propõe moção de 
aplausos à Associação Toledana Amigos do Futsal, pela conquista 
do acesso da equipe Novo Toledo Futsal à Chave Ouro. O docu-
mento assinado pelos vereadores dos vereadores Adriano Remonti, 
Ademar Dorfschmidt, Airton Paula, Expedito Ferreira, Genivaldo 
Paes, Marcos Zanetti, Reinaldo Rocha, Rogério Massing, Vagner 
Delabio e  Sueli Guerra destaca a vaga conquistada na categoria 
principal do Campeonato Paranaense de 2016. “Time de melhor 
campanha na Série Prata do Paranaense de Futebol de Salão, a 
equipe que representou o Município de Toledo, teve o Ginásio de 
Esportes Alcides Pan como sua casa, o poder público e privado 
como parceiros e a torcida toledana como sua família”, destaca 
o documento, apontando que cabe ao Legislativo, “através desta 
propositura, reconhecer o trabalho e a sabedoria que teve a dire-
toria tanto na elaboração do projeto quanto nos trabalhos de bas-
tidores para formação da equipe, parabenizar os atletas e demais 
profissionais pelo esforço, os patrocinadores pela visão desportista 
e ao Poder Público pelo apoio através da Secretaria de Esporte, 
parabenizar a imprensa local e regional pelo destaque, as ações do 
time e a torcida que participou com todo seu apoio. Confira

Toledanos já têm vaga garantida na Chave Ouro

O Brasil, por ser um 
país com alta inci-
dência de raios sola-
res e pela reserva de 
quartzo para a produ-
ção de celulares so-
lares, tem condições 
de gerar energia que 
possui baixo impacto 
ambiental. Devido a 
isso o vereador Re-
nato Reimann soli-
cita a instalação de 
placas solares nos 
prédios públicos da 
cidade para que se-
jam reduzidos gastos 
do orçamento, como 
é solicitado pela po-
pulação. Veja mais

Vereadores Air-
ton e Vagner pe-
dem Academia 
da Terceira idade 
próximo a centro 
cultural

Vereadores Airton e Vagner pedem Academia da 
Terceira idade próximo a centro cultural
Através da Indicação 546/2015, os Vereadores Airton Paula e Vag-
ner Delabio pedem a instalação de uma ATI (Academia da Ter-
ceira Idade) próximo ao Centro Cultural Ondy Hélio Niederauer. 
Segundo eles o local não conta com a estrutura, fazendo com que 
as pessoas sejam impossibilitadas de utilizar equipamentos como 
esse, disponibilizados pelo município. Além da instalação da ATI, 
o Requerimento visa a promoção da pratica esportiva  a fim de ga-
rantir uma população saudável. Saiba mais

Rua Triunfo é 
indicada a 
recapeamento
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Confira todas as proposições da 
sessão da Câmara Municipal

Confira notícias da Câmara 
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