
Câmara participa da inauguração do Ciscopar e CEP

                                                           Foto: Paulo Torres

Vereadores Rogério, Lúcio, Expedito "Gasolina", Vagner e Ademar junto à placa inaugural  
O presidente da Câmara Municipal,  Ademar Dorfschmidt,  participou da  inauguração da sede própria  do Ciscopar-
Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, juntamente com o Centro de Especialidades do Paraná. O
evento reuniu na quinta-feira, às 15h, no Jardim Coopagro, o governador Beto Richa, a primeira-dama e secretária do
Trabalho e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, o deputado federal Dilceu Sperafico, o deputado estadual José
Carlos Schiavinato e o presidente do Ciscopar, Jucenir Stenzler, prefeito de Palotina, além de vários prefeitos da região
e  também  os  vereadores  Rogério  Massing,  Expedito  Ferreira,  Lúcio  de  Marchi  e  Vagner  Delabio,  entre  outras
autoridades e lideranças. A CÂmara Municipal aprovou em 2011 e 2014 a cedências de terrenos municipais ao Ciscopar
para construção de sua sede e demais blocos. Veja mais

Requerimento pede novo registro de imóveis em Toledo

O vereador Luís Fritzen, através do Requerimento nº 280, com apoiamento de outros vereadores ,
solicitou a criação  de  novo registro de  imóveis  na  sede  da  Comarca de  Toledo. O documento
apresentado na Câmara Municipal aponta que havia 25.535 matrículas no 1° Cartório de Registro
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de Imóveis em abril de 1987 e em julho deste ano o número alcançou 64.227, enquanto no 2°
Cartório de Registro de Imóveis a primeira matrícula foi aberta em abril de 1987 e em julho o
número de matrículas abertas alcançou 17.356. O vereador aponta que o 1° Cartório de Registro
de Imóveis foi responsável pela abertura de 21.336 matrículas a mais em relação ao 2° Cartório,
num total de 122,93% a mais, defendendo que seja criado e instalado novo serviço registral na
Comarca de Toledo. O vereador Luís Fritzen lembra que a Comarca de Toledo passou a entrância
final em 2012, o Ministério Público conta com seis promotorias e o Foro Judicial conta com oito
varas judiciais.  O documento da Câmara Municipal  de Toledo deve ser enviado ao presidente
Tribunal de Justiça do Paraná, Paulo Roberto Vasconcelos e ao governador do Paraná, Carlos
Alberto Richa, além do deputado estadual José Carlos Schiavinato, ao juiz da Vara de Registros
Públicos  da  Comarca  de  Toledo,  Rodrigo  Rodrigues  Dias  e  ao  presidente  da  Ordem  dos
Advogados  do  Brasil,  seccional  Toledo,  Flavio  Furlan,  entre  outras  autoridades  e
lideranças. Confira a proposta

Vereador  Renato  pede  redutor  de  velocidade  na  Cirne  Lima

Com o objetivo de evitar o excesso de velocidade, o vereador Renato Reimann apresentou uma indicação pedindo a
instalação de um redutor de velocidade na Avenida Ministro Cirne Lima, nas proximidades do Yara Country Clube. O
redutor é uma medida para evitar acidentes nesta que é uma via de fluxo contínuo de veículos. Além disso, é também
um pedido dos usuários do Clube Yara que encontram dificuldades de sair local devido à velocidade excessiva dos
motoristas. Confira a proposta

Massing  pede  melhorias  no  tráfego  da  Rua  Almirante  Barroso

O vereador Rogério Massing apresentou uma indicação pedindo a conversão do sentido em mão única ou limitação do
estacionamento na Rua Almirante Barroso, entre as ruas Armando Luís Arrosi e 25 de Julho. A referida rua é estreita e
isso causa transtornos aos motoristas que precisam desviar dos carros estacionados e dar vez para os que vêm em
sentido contrário. Sendo assim, o tráfego de mão única ou o estacionamento em apenas um lado da via pode ser uma
solução  para  o  problema  apresentado  no  local. Confira  a  proposta
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Câmara ouve servidores e secretários sobre horas extras

                                                                   Foto: Paulo Torres

 Comissão ouve servidores e secretários sobre as horas extras não pagas   
A Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos realizou reunião nesta quinta-feira, dia 24, às 9h, para
tratar da questão das horas extras de um grupo de servidores que está solicitando o seu recebimento. A Comissão
presidida pelo vereador Lúcio de Marchi e integrada pelos vereadores Walmor Lodi, Edinaldo Santos, Genivaldo Paes e
Sueli Guerra recebeu o Sindicato dos Servidores Municipais, através da secretária-geral Marlene da Silva; o secretário
de Administração, Amauri Linke; a secretária de Recursos Humanos, Marines Bettega e representantes dos servidores
que reivindicam o pagamento, entre outros participantes. Os servidores expuseram que a situação vem se arrastando
em alguns casos desde 2010, pois suas atividades superam a carga horária prevista em seu contrato, de 160 horas
mensais, ficando em torno de 180 horas.

Vereador Lodi propõe compra de plataforma para Corpo de Bombeiros

O vereador Walmor Lodi apresentou na Câmara Municipal o Requerimento nº 281, que solicita ao Governo do Estado
do Paraná a aquisição de plataforma aérea de salvamento e combate a incêndio para o Corpo de Bombeiros de Toledo.
O equipamento é destinado ao atendimento de incêndios de grandes proporções e o vereador lembra que Toledo teve
dois destes sinistros nos últimos anos em indústrias locais. O vereador solicita que seja encaminhado ofício ao Governo
do Estado do Paraná, com cópia ao deputado estadual José Carlos Schiavinato, solicitando aquisição do equipamento. 
“O significativo crescimento vertical da cidade, com dezenas de edifícios de até 20 andares, preocupa grande parcela
da população, bem como o resultado satisfatório dos bombeiros em ocorrências de incêndios de grandes proporções”,
aponta o documento. Ele destaca ainda que ele é fundamental nestes casos, mais eficiente e garante mais segurança à
população e aos bombeiros. Por fim ele lembra o crescimento acelerado de grandes prédios na nossa cidade, assim
como nas  cidades  vizinhas  atendidas  pelo  Corpo  de  Bombeiros  de  Toledo  e  que atualmente  os  recursos  para  o
atendimento  a  incêndios  de  grandes  proporções  são  limitados,  sendo  necessário  acionar  reforço  de  município
vizinho. Confira a proposta
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Rogério  pede  conserto  de  boca  de  lobo  na  Parigot  de  Souza

O vereador Rogério Massing apresentou uma indicação pedindo o conserto da boca de lobo na Avenida Parigot de
Souza,  próximo à Água Doce Cachaçaria  e Triches Materiais  de  Construção. O reparo  busca prevenir  incidentes,
considerando que passam todos os dias inúmeras pessoas por aquele trecho. Confira a proposta

Reinaldo  Rocha  sugere  obras  em  espaços  públicos 

Atento aos detalhes em importantes espaços do município de Toledo, o vereador Reinaldo Rocha, o B.O, fez duas
indicações ao Poder Executivo Municipal. A primeira delas, de número 459 de 2015, pede a instalação de uma placa ao
estilo portal  na Rua 7 de Setembro para demarcar o trecho que foi tombado como patrimônio histórico de Toledo.
Segundo o vereador,  esta indicação serve para fazer  justiça a um lugar  que representa um grande marco para o
município. Confira a Indicação nº 459

Na segunda indicação, de número 460, o vereador Reinaldo sugere o fornecimento de mudas frutíferas para serem
plantadas em espaços públicos em Toledo. A ideia por trás desta indicação é, além de embelezar a cidade, produzir
novos  alimentos  e  atrair  a  fauna  à  nossa  paisagem. Confira  a  Indicação  nº  460

Vereadores representam Toledo em evento da Acamop
                                                                                                                                                                                                    Foto: Divulgação/Acamop

Presidente da Câmara Ademar fala ao lado do presidente da Acamop em Foz do Iguaçu     
Três  vereadores  representaram  a  Câmara  Municipal  de  Toledo  no  evento  “Os  Vereadores  e  o  desenvolvimento”,
promovido pela Acamop-Associação de Câmaras e Vereadores do Oeste do Paraná, na cidade de Foz do Iguaçu. Os
vereadores Ademar Dorfschmidt,  Edinaldo Santos e Airton Paula representaram a Câmara Municipal  de Toledo no
evento realizado entre os dias 17 e 18 de setembro , que teve a participação mais de 100 vereadores nos dois dias de
atividades. A pauta contou com discussões sobre a questão Indígena, Regiões Metropolitanas, cota de compras no
Paraguai e também uma temática sobre os vereadores e o atual momento político do Brasil.  Veja mais                             
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Câmara destaca ação educativa de policial rodoviário federal

A Câmara Municipal teve apresentado em sua última sessão o Requerimento nº 278, que propõe moção de aplausos ao
policial rodoviário federal Victor Hugo Kikuti pelos serviços prestados à conscientização no trânsito. O documento dos 
vereadores Reinaldo Rocha, Airton Paula, Edinaldo Santos, Genivaldo Paes, Lucio de Marchi, Marcos Zanetti e Tita 
Furlan destaca o trabalho do policial da Polícia Rodoviária Federal de Guaíra, que vem palestrando em autoescolas, 
empresas, escolas, faculdades e em eventos. Nas palestras ele apresenta dados que demonstram a violência no 
trânsito das cidades e rodovias, apontando como podemos ser melhores condutores e de que maneira devemos 
incorporar esse hábito no nosso dia a dia, buscando a conscientização no trânsito. As palestras também abordam os 
direitos e deveres dos usuários do trânsito, focando tanto nos motoristas como nos pedestres e ciclistas, que também 
devem ser orientados em como se portar nas rodovias e ruas da cidade, além de abordar o alto número de acidentes 
graves causados por embriaguez ou imprudência. As palestras apresentam o posicionamento da Polícia Rodoviária 
Federal enquanto instituição de segurança pública e combate à corrupção de seus agentes, além de formas de agir 
para inibir acidentes e mortes nas rodovias e a importância da direção defensiva. O documento lembra que o Município 
de Toledo tem um grande número de condutores que diariamente são multados por imprudência, muitos tendo suas 
habilitações cassadas por dirigirem alcoolizados ou por atingirem a pontuação máxima, apontando que por essas 
razões aplaude-se a iniciativa do policial Victor Hugo Kikuti, pois ações como essas enobrecem a Polícia Rodoviária 
Federal e seus agentes. Confira a proposta

Câmara destaca escola e fanfarra de São Luiz nos festejos da 
Independência

A Câmara Municipal teve apresentado o Requerimento nº 279, que propõe moção de aplausos à Escola Municipal do 
Distrito de São Luiz do Oeste pela realização da Festa Cívica de Sete de Setembro. O documento dos vereadores 
Rogério Massing, Ademar Dorfschmidt, Adriano Remonti, Edinaldo Santos, Luiz Johann, Walmor Lodi e da vereadora 
Sueli Guerra manifesta aplausos pelas atividades cívicas desenvolvidas em São Luiz do Oeste no Sete de Setembro. O 
Requerimento nº 279 destaca ainda a fanfarra da escola, que desenvolveu excelentes atividades na festa em São Luiz 
no dia 6 de setembro, além de fazer uma belíssima apresentação no dia do desfile, em 7 de setembro no Parque 
Ecológico Diva Paim Barth. “A fanfarra é composta por alunos, professores e pais dos estudantes, que realizam suas 
atividades perfeitamente, demonstrando civismo e competência naquilo que realizam”, aponta o documento da Câmara 
Municipal de Toledo.Confira a proposta

Vereador Maccari quer esclarecer atendimento a Novo Sarandi

O vereador Odair Maccari apresentou o Requerimento nº 282, onde solicita informações a respeito da responsabilidade 
de atendimento, em caso de acidente de trânsito ou temporal na Avenida Marechal Castelo Branco, no Distrito de Novo 
Sarandi. O vereador aponta que atualmente a comunidade não sabe para quem solicitar atendimento nos dias em que 
ocorrem temporais ou acidentes de trânsito. No documento o vereador Maccari requer que seja encaminhado ofício à 3ª
Companhia de Polícia Militar Rodoviária, através do comandante Roberto Tatibana, solicitando informação a 
respeito. Confira a proposta
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Reunião na Câmara esclarece licitação da decoração natalina

                                                          Foto: Paulo Torres

 Reunião na Câmara com promotor e secretários esclareceu questionamentos levantados    

A Câmara Municipal realizou na manhã desta terça-feira, dia 22, às 10:30h, reunião para tratar da licitação para locação

da decoração natalina e esclarecer dúvidas levantadas em redes sociais e na sessão de segunda-feira, dia 21. A 

reunião contou com a presença do promotor de Defesa do Patrimônio Público, da 4ª Promotoria, Sandres Sponholz, 

além do secretário de Administração Amauri Linke, do secretário de Agropecuária e do Desenvolvimento Econômico, 

José Augusto de Souza, do assessor Jurídico, Jomah Hussein, do controlador Luiz Gilberto Birck e dos servidores 

encarregados, entre outros. Também participaram o presidente da Câmara, Ademar Dorfschmidt, e os vereadores 

Adriano Remonti, líder do Governo, Neudi Mosconi, Renato Reimann, Vagner Delabio, Sueli Guerra e Lúcio de 

Marchi. Veja mais

Vereador quer novos uniformes para a Guarda Municipal

Desde 2013, a Guarda Municipal de Toledo não recebe nenhuma remessa de novos uniformes. Dois anos depois, o
vereador Genivaldo Paes do PT indica ao Poder Executivo Municipal a compra de novos uniformes para a Guarda.
Segundo o vereador, a Guarda recebeu, na ocasião, duas camisetas e uma boina para cada membro. Dessa vez, o
pacote incluiria duas camisetas, uma boina, coturnos e um agasalho. A justificativa para essa indicação é o fato de que
os  uniformes  ficam  desgastados  com  o  tempo. Confira  a  proposta

Marcos  Zanetti  solicita  reurbanização  em  Toledo

O vereador do PT Marcos Zanetti, por meio de uma nova indicação, solicita um processo de reurbanização na Rua
General Félix da Cunha. Esse pedido é, na verdade, uma reiteração de um documento emitido em 2013, solicitando o
mesmo serviço.  Reurbanizações incluem melhorias no trânsito,  colocações de lâmpada de led,  visando uma maior
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economia,  implantação  de  ciclovias,  além  de  outras  obras  que  beneficiam  a  população  local. Confira  a  proposta

Vereador  Renato  pede  abastecedouro  na  Linha  Pérola

A falta de infraestrutura tem gerado problemas para os moradores do distrito de Vila Nova, nesse caso especificamente,
da Linha Pérola. Os agricultores não tem local apropriado para abastecer seus pulverizadores e nem para realizar o uso
adequado  de  manejo  e  manipulação  de  agrotóxico. Dessa  forma,  o  vereador  Renato  Reimann  apresentou  uma
indicação pedindo a implantação de abastecedouro comunitário com o objetivo de ajudar os inúmeros produtores rurais
daquela região. Confira a proposta
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