
Câmara aprecia contas toledanas de 2012 
                                                                                                                       Foto: Paulo Torres

Sessão ordinária da Câmara foi realizada na tarde de quinta-feira 

A Câmara Municipal votou em primeiro turno nesta semana o Projeto de Resolução nº 2, da 
Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre as contas municipais referentes ao exercício 
de 2002. O parecer favorável foi aprovado por unanimidade pelos 17 vereadores presentes à sessão, 
realizada excepcionalmente na quinta-feira, dia 19, devido ao feriado de Carnaval. As contas 
toledanas de 2012 foram analisadas pelo Tribunal de Contas do Paraná e receberam parecer 
favorável à sua aprovação. Veja mais 

Vereador Lúcio quer saber de solicitações de medicamentos

Através do Requerimento nº 23, o vereador Lucio de Marchi solicitou ao Poder Executivo a cópia 
de documentos referentes a denúncias de solicitações de medicamentos que não constam na 
farmácia básica. O vereador requereu cópia de todas as denúncias formalizadas junto à Secretaria de 
Saúde referentes a medicamentos que não constam na farmácia básica, cedidos ou não aos 
munícipes, no período de 2013 a 2014. Confira a proposta

Vereadora pede troca de telhado na Escola Anita Garibaldi
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A vereadora Sueli Guerra solicitou ao Poder Executivo, através da Indicação nº 48, que viabilize a 
troca de telhado na Escola Anita Garibaldi, no Jardim Europa. Segundo a vereadora a co bertura da 
escola apresenta problemas e há muitas infiltrações nas paredes em virtude da água que escorre, 
deixando o local com cheiro de mofo e interferindo no bem-estar das crianças e servidores, segundo 
os moradores, que procuraram a vereadora para que sejam tomadas providências com certa 
urgência. Confira a proposta

Vereador Rogério quer informações sobre EstaR e multas

O vereador Rogério Massing, através do Requerimento nº 24, solicitou ao Poder Executivo 
informações sobre a Secretaria de Segurança e Trânsito de Toledo, incluindo a arrecadação do 
EstaR e de multas. O vereador também solicitou ao Poder Executivo informações sobre os tipos de 
infrações e as blitze realizadas. Confira a proposta

Vereador Lodi quer melhorias urgentes em trincheira da 467

Um requerimento de reparos e melhorias na trincheira da rodovia BR-467, acesso à Avenida 
Maripá, oi apresentado na Câmara Municipal pelo vereador Walmor Lodi. O Requerimento nº 25, é 
destinado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, com cópia ao 
chefe do Poder Executivo como também ao deputado estadual José Carlos Schiavinato e ao 
deputado federal Dilceu Sperafico. Ele solicita a realização de reparos e melhorias na trincheira da 
BR 467, apontando que o local apresenta diversos danos na pavimentação, nas muretas e guias de 
proteção, deficiência na iluminação, matagal nos canteiros e deficiência de sinalização e necessita 
de urgentes reparos e melhorias para propiciar segurança aos milhares de usuários. Confira a 
proposta

Reinaldo Rocha indica criação de novas linhas de ônibus
O vereador Reinaldo Rocha, o B.O (SDD) indicou durante a última sessão ordinária, a criação de 
dois novos itinerários nas linhas de transporte coletivo urbano de Toledo. A nova linha teria como 
ponto de partida o Posto de Saúde do Jardim Europa, passando pelos postos de Saúde do Jardim 
Santa Clara IV, Antigo Mini-Hospital, CAIC, Panorama II, Panorama I, São Franscisco, Bressan, 
Pancera até Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O segundo itinerário sairia do Posto de Saúde 
do Jardim Concórdia, passando pelo Jardim Porto Alegre, Gisela, Vila Industrial, Planalto, 
Coopagro (Av. Ministro Cirne Lima), CISCOPAR, Jardim das Orquídeas. Contempla ainda a Rua 
Albino Scariotti e Hospital Regional até a UPA  Ivo Alves da Rocha.

Vereador pede reparo em pavimento histórico da Sete de Setembro
                                                                                              Foto: Paulo Torres       
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Vereador Walmor Lodi

A situação do trecho tombado da Rua Sete de Setembro foi levada à Câmara Municipal, onde o 
vereador Walmor Lodi apresentou a Indicação nº 49, solicitando melhorias no trecho da via situado 
entre a Rua Rui Barbosa e a Avenida Senador Attílio Fontana. O trecho foi tombado como 
Patrimônio Histórico de Toledo e muitos usuários estão tendo problemas, já que o meio-fio é muito 
alto e ao mesmo tempo, a rua tem um pequeno desnível lateral. Além disso o pavimento de pedras 
irregulares necessita de reparos devido ao tempo de uso e o intenso fluxo de veículos. O vereador 
propõe a retirada do pavimento, correção do terreno e recolocação das pedras, lembrando que os 
muitos buracos que colocam em risco a vida de ciclistas, motociclistas e pedestres e causam grande 
desconforto aos motoristas, destacando que por ali transitam milhares de alunos, professores, 
funcionários e pais ligados ao Incomar e lojistas, funcionários e clientes das muitas lojas instaladas 
na região. Confira a proposta

Vereador Ademar quer informações do Loteamento Mesquita

Os moradores do Loteamento Mesquita estão encontrando dificuldades em regularizar suas posses e 
a questão foi levada à Câmara Municipal, onde foi apresentado o Requerimento nº 22, do vereador 
Ademar Dorfschmidt, solicitando informações sobre a atual situação dos lotes. Segundo o vereador, 
tramita na prefeitura processo para viabilizar a regularização do referido loteamento, razão pela qual 
quer estar a par da situação, pois trata-se de diversas famílias que residem naquele local. Confira a 
proposta

Vereador indica melhorias em estradas rurais

O vereador Renato Reimann (PP)  indicou a realização de obras urgentes de recuperação e 
conservação de estradas rurais do município. Segundo ele, as melhorias devem auxiliar no processo 
de escoamento da produção rural, que até então, tem gerado prejuízos não só para os produtores, 
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como também às empresas.

Massing indica compra de áreas para conjuntos habitacionais

Pensando em auxiliar no programa de distribuição de casas populares, o vereador Rogério Massing 
(PSDB) indicou ao executivo municipal, a aquisição de áreas nas localidades de Bom Príncipio, 
Ouro Preto e São Luiz do Oeste. Para Massing, a política habitacional do Município é 
reconhecidamente exitosa, apesar da demanda ainda existente. De acordo com ele, apostar na 
construção de casas populares, especialmente nas comunidades do interior também pode vir a ser 
uma ação para beneficiar as pessoas que buscam esse tipo de empreendimento, conforme 
diagnosticado pela própria Municipalidade em recente levantamento realizado.

Vereadora solicita reforma de parquinho na Escola Ivo Welter

Vereadora Sueli Guerra
A vereadora Sueli Guerra apresentou na Câmara Municipal a Indicação nº 47, onde solicita ao 
Poder Executivo a ampliação e reforma no Parque Infantil da Escola Municipal Ivo Welter, no 
Bairro Santa Clara IV. O parquinho está situado no pátio da escola e no momento não está 
atendendo ao número de crianças, pois os brinquedos estão com vários parafusos soltos e pregos à 
mostra e a grama sintética está rasgada, tornando o local perigoso. A vereadora aponta que o 
parquinho é utilizado por mais de 500 alunos e a reforma se faz necessária, inclusive motivando 
moradores a procurá-la solicitando providências. Confira a proposta

Lodi destaca crescimento da Primato e planos no varejo

O vereador Walmor Lodi propôs moção de aplausos à Cooperativa Agroindustrial Primato pelos 
resultados e conquistas do exercício de 2014. Através do Requerimento nº 21 o vereador destacou 

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5037_texto_integral


que a Cooperativa teve um desempenho positivo para os 2.542 cooperados no exercício de 2014, 
ultrapassou a sua meta e faturando R$ 280 milhões, com 33% de crescimento, e planeja planeja para 
2015 começar a atuar na área de recebimento de grãos, além de continuar investindo no varejo. Para 
isso quer somar aos supermercados, pizzaria e restaurante que possui dois novos supermercados, 
duas novas agropecuárias, um outro restaurante e um posto de combustível. Confira a proposta

Rogério indica pintura de muro em Escola de São Luiz
Atendendo a Comunidade escolar de São Luiz do Oeste, o vereador Rogério Massing (PSDB) 
indicou a realização de pintura no muro de palito da Escola Municipal São Luiz. A sugestão veio 
dos próprios moradores que vêem urgência em tal ação. Para o vereador o que for possível fazer 
com agilidade será feito, uma vez que isto é responsabilidade do poder público.        

     
Renato quer auxílio transporte para alunos de N. Sarandi e Vila Nova

Os estudantes universitários dos Distritos de Novo Sarandi e Vila Nova poderão receber auxílio 
transporte. A indicação feita pelo vereador Renato Reimann (PP) foi apresentada na sessão da 
última quinta-feira (18). No documento, o vereador defende o custeio total ou parcial do transporte 
dos estudantes. De acordo com ele, este é um incentivo à educação e ao ensino que podem 
apresentar bons frutos.
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