Extraordinária aprecia mudanças orçamentárias
Foto: Paulo Torres

Semana passada a Câmara realizou sessão extraordinária na sexta para apreciar cinco projetos
A Câmara Municipal realiza nova sessão extraordinária nesta semana, na sexta-feira, dia 23, para apreciar quatro
projetos de leis, todos de autoria do Poder Executivo, além de uma projeto de resolução da Mesa Diretora da Câmara. A
sessão marcada para as 9h vai apreciar quatro projetos de natureza orçamentária, alterando o planejamento de obras,
receitas e despesas para os anos de 2015 e 2016 e ainda o PPA-Plano Plurianual do período 2014-2017. A mudança no
PPA está prevista no Projeto de Lei nº 178, enquanto o 179 e o 180 introduzem as mudanças nos projetos
orçamentários de 2015 e 2016. Já o Projeto de Lei 181 autoriza o Executivo municipal a abrir crédito adicional
suplementar de R$ 4.967.918,34 e crédito especial de R$ 255.612,41. Veja mais

Vereadores pedem manutenção e limpeza de calçadas em Vila Nova
Através da Indicação 528/2015, os vereadores Reinaldo Rocha e Renato Reimann pedem ao Poder Executivo Municipal
melhorias de trafegabilidade no Distrito de Vila Nova. A indicação é oriunda de reclamações dos moradores que, ao
trafegar pelas calçadas, encontram-nas deterioradas e sujas, assim como as vias. Pede-se a partir desse documento a
atenção do órgão responsável, para que ele, ciente da situação, faça as manutenções e limpezas necessárias. Confira
a proposta

Câmara parabeniza organizador da Meia Maratona de Toledo
O sucesso da realização da 14ª Meia Maratona de Toledo fez com que a casa requeresse moção de aplausos ao
senhor Torao Takada, organizador do evento e representante das entidades envolvidas, entre elas o Rotary Club Toledo
e a Prati Donaduzzi. Completando quase 15 anos de existência, o evento conta também com a realização da
Maratoninha para as crianças, a Caminhada pela saúde, a Rústica e ainda outras programações que incentivam a
prática de atividades físicas e o cuidado com a saúde. Devido a isso, o Poder Legislativo de Toledo parabeniza todos os
organizadores, realizadores, patrocinadores e participantes da 14ª edição da Meia Maratona, enaltecendo importância
dela na descoberta de novos talentos, no bem-estar e saúde da população. Confira a proposta

Vereador Edinaldo solicita lixeiras para fezes de animais
O vereador Edinaldo Santos solicitou a instalação de suportes com sacos de
lixo específico para fezes de animais de estimação nas praças e lagos do
município. Muitas pessoas aproveitam os momentos de lazer para passear com
os animais nestes locais, principalmente em locais que possuem mais árvores.
Por isso, a população solicitou ao vereador a implantação das lixeiras, já que
nem todos os donos levam sacolinhas para recolher e acabam sujando o
ambiente. Ele pede ao Poder Executivo que o pedido seja atendido com
urgência. Confira a proposta

Vereador Massing pede doação de área para Tiro de Guerra
Em 2013, uma área já estava destinada à implementação do Tiro de Guerra,
mas após visita de militares e da 5ª Divisão do Exército, foi constatado que a
área não era adequada e, desde então, as negociações foram paralisadas.
Após conversa com o capitão Fernandes, do 15º Batalhão de Logística, sobre a
importância da implantação, o vereador Rogério Massing propôs a retomada
das negociações da área para a concretização do projeto que vai auxiliar em
campanhas de imunização e de trânsito, além de tornar a população
conhecedora dos problemas locais. Confira a proposta

Agendamento na UBS do Europa é pauta na Câmara
Responsável por aproximadamente dez mil pessoas a Unidade Básica de Saúde do
Jardim Europa realiza os agendamentos das consultas médicas uma vez por semana,
fato esse que acontece toda manhã de segunda-feira a partir das 7h. A fim de evitar as
filas o vereador Marcos Zanetti, através da Indicação nº 525/2015 solicita o aumento do
horário de agendamento. O objetivo é evitar o acúmulo de pessoas, que muitas vezes
pernoitam no local com o objetivo de realizar o agendamento. O vereador sugere um
estudo de viabilidade junto à Secretaria Municipal de Saúde para que os agendamentos
ocorram durante todo o horário de expediente da unidade de saúde. Confira a proposta

Coordenador defende Sistema S e agradece apoio da Câmara
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Coordenador regional da Fiep agradeceu aos vereadores pelo apoio do Legislativo
A sessão da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 19, contou com a participação, antes da abertura dos trabalhos
onde o presidente Ademar Dorfschmidrt reassumiu o cargo, do coordenador regional da Fiep-Federação das Indústrias
do Estado do Paraná, Lieser Belenzier. A convite do então presidente, Walmor Lodi, o empresário usou a tribuna para
falar da Femai-Feira de Maquinário e Automação Industrial e da importância do setor industrial, apontando que acredita
muito na indústria local e que é preciso olhar com bons olhos este setor, pois embora os demais também tenham sua
importância é a indústria que pode alavancar a economia. Belenzier também disse que sua visita à Câmara é uma
espécie de despedida, pois deixa o cargo no final do ano, aproveitando para agradecer o apoio do Poder Legislativo.
Lieser Belenzier disse que em sua atuação buscou aproximar a Fiep do empresário e tirar um pouco o foco do setor na
capital e trazer para mais próximo da indústria, com a realização de cursos e a busca da qualificação da mão de
obra.Veja mais

Vereador Lucio sugere nome de Campagnolo para parque
O vereador Lucio de Marchi propôs como denominação para o Parque Linear da
Sanga Pinheirinho o nome do pioneiro Roberto Campagnolo, que nasceu no dia
20 de fevereiro de 1952 em Toledo. Campagnolo sempre foi atuante na
comunidade, foi presidente da Associação de Pais e Mestres (APM) do Colégio
Estadual Jardim Maracanã e coordenador, por mais de 30 anos, de festas da
comunidade São Pedro e São Paulo. Ele faleceu dia 6 de julho deste ano por
complicações do diabetes, mas deixou um legado na história de Toledo. Além
de toda a história, a nascente de Sanga Pinheiro nasce na propriedade da

família Campagnolo. Por estes motivos, o vereador Lucio de Marchi sugeriu a
homenagem. Confira a proposta

Vereadora Sueli pede a instalação de postes na Rua Ivaí
Buscando maior segurança para os moradores da comunidade do Jardim Porto
Alegre, a vereadora Sueli Guerra apresentou uma indicação pedindo a
instalação de postes de iluminação pública na Rua ivaí, entre as ruas Rio
Grande do Sul e Paraná. A vereadora explica que naquela região existe uma
mata, e que a falta de iluminação deixa aquele lugar perigoso e causando
insegurança para os moradores. Confira a proposta

Recapeamento na Rua Mário Fontana é indicado por vereadores
Os vereadores Airton Paula e Expedito Ferreira solicitaram, através da Indicação nº
526/2015 o recapeamento asfáltico da Rua Mário Fontana, localizada entre a Rua dos
Pioneiros e Avenida Egydio Geronymo Munaretto, no Jardim Alto Alegre. De acordo com a
indicação, as obras são necessárias uma vez que a via se encontra com muitos buracos.
Eles são ocasionados pela ação do tempo e prejudicam o tráfego de veículos, colocando
em risco os motoristas e pedestres que se utilizam da rua. Confira a proposta
Medicação estocada nas UBS's do interior motiva indicação
Com o objetivo de garantir a armazenagem correta dos medicamentos o vereador Neudi
Mosconi, solicitou por meio da Indicação nº527/2015 a adequação na infraestrutura das
Unidades Básicas de Saúde do interior do município visando a correta conservação dos
medicamentos que ficam estocados. Segundo Mosconi as altas temperaturas dos últimos
meses e a previsão futura que pressupõe que teremos um dos verões mais rigorosos,
colocam em risco a qualidade dos medicamentos que estão estocados de forma
inadequada em quase todas as unidades de saúde do interior do município. Confira a
proposta

Sueli sugere a instituição do Guia Eletrônico Saúde da Mulher
Preocupada com a vulnerabilidade das mulheres em relação a saúde, a
vereadora Sueli Guerra apresentou uma indicação pedindo a criação de um
espaço de divulgação dos serviços e ações de saúde da mulher. De acordo com
a vereadora, é preciso promover a melhoria da condição da vida das
mulheres. Pensando nisso, a sugestão é de elaborar de um projeto de lei para
instituir o Guia Eletrônico, no próprio sítio oficial, que disponibilizará as
campanhas e serviços e postos de atendimento colocados a serviço da
mulher. Confira a proposta

Estrada rural São Luiz-Palmitolândia tem indicada readequação

O vereador Rogério Massing solicitou, através da Indicação nº 524/2015, a readequação
da estrada rural que liga o Distrito de São Luiz do Oeste ao Distrito de Palmitolândia,
pertencente a Tupãssi. A sugestão contempla um trecho de cerca de mil e cem metros. A
readequação visa melhorar as condições de trafegabilidade já que o trecho serve para o
escoamento da produção agropecuário da região. Confira a proposta

Câmara integra comitiva sobre a BR 163 em Brasília
Foto: Divulgação
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Toledo e Marechal
Rondon na visita
em Brasília
Na última semana a Câmara Municipal de Toledo, através de seu representante, vereador Vagner Delabio, participou da
audiência sobre a duplicação do trecho da BR 163 entre Toledo e Marechal Cândido Rondon. A reunião aconteceu em
Brasília e contou com a presença do ministro dos Transportes Antônio Carlos Rodrigues e lideranças políticas e
empresariais dos dois municípios. Além do vereador, que representou o legislativo toledano, estavam presentes o
prefeito em exercício de Toledo, Adelar Holsbach, e membros da bancada paranaense como o deputado estadual
Ademir Bier e os deputados federais, João Arruda, Sergio Souza e Dilceu Sperafico. Veja mais

Edinaldo propõe bebedouro na Praça Getúlio Vargas
A academia da terceira idade instalada na Praça Getúlio Vargas, ao lado do
Ginásio de Esportes Alcides Pan, tem gerado uma frequente movimentação de
pessoas que praticam exercícios ao ar livre. Porém, os moradores da localidade
reclamam que não há bebedouros na praça. A comunidade pede a instalação
de um bebedouro para trazer mais conforto para as pessoas que utilizam o
local e para evitar desidratação já que, por termos temperaturas muito

elevadas, o risco é alto, principalmente para crianças e idosos. O vereador
Edinaldo Santos, solicita ao Poder Executivo que o pedido seja atendido com
urgência, por ser um anseio da comunidade. Confira a proposta
Maccari pede reforma no ginásio de Novo Sarandi
O vereador Odair Maccari apresentou uma indicação pedindo a ampliação da
cozinha do Ginásio de Esportes Padre Aloísio Baumeister, em Novo Sarandi. Ele
explica que esse local é utilizado para realizar, além das práticas desportivas,
as festas da comunidade. Levando em conta que com essas festas são atraídas
milhares de pessoas para o distrito, o vereador entende que é necessário
realizar essa ampliação, uma vez que esse também é um pedido da
comunidade. Confira a proposta
Reimann pede melhorias no CMEI Rosane Peripolli Fontes
Depois de ouvir pais e professores, o vereador Renato Reimann apresentou
uma indicação para que seja realizada a construção de proteção lateral na
marquise e troca de pisos no CMEI Rosane Peripolli Fontes , no Jardim das
Orquídeas. As melhorias evitarão que as crianças que frequentam o CMEI se
molhem nos dias de chuva, e evitará o ocasionamento de acidentes devido ao
piso muito escorregadio. Confira a proposta

Imobiliária é parabenizada na Câmara pelos seus 10 anos
Através do Requerimento 299/2015, os vereadores Rogério Massing, Adriano Remonti, Airton Paula, Genivaldo Paes,
Marcos Zanetti, Walmor Lodi e a vereadora Sueli Guerra parabenizaram a Imobiliária Ativa pelos seus 10 anos de
atuação na cidade de Toledo. Segundo a homenagem, a empresa preza pelo bom atendimento e qualidade em seus
serviços, se tornando conhecida e reconhecida por causa disso, inclusive pelas concorrentes, em um sistema de
parceria e de cooperação. Confira a proposta
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