
Câmara parabeniza Toledão pelo Chá Rosa    
.                                                                                                                                                                                                                            Foto:  Alisson Gorris

   Vereadores com a equipe do Chá Rosa do Toledão na sessão da Câmara Municipal     

A sessão da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 26, contou com as presenças do presidente
do Toledo Futebol Clube, Cézar de Césaro, e de sua esposa e coordenadora do Chá Rosa do
Toledão, Katia Cesaro, os quais foram homenageados pelo Poder Legislativo. Juntamente
com  a  presidente  da  Fundação  Waldir  Becker,  Andreia  Becker,  eles  receberam  o
Requerimento nº 305, assinado por todos os vereadores, o qual destaca a iniciativa e sucesso
da  promoção,  que  reuniu  cerca  de  900  pessoas  no  Toledo  Futebol  Clube. Confira  o
Requerimento nº 305 O evento, no último dia 17, integrou a programação do Outubro Rosa,
que busca alertar as mulheres para a prevenção do câncer de mama. Veja mais

Vereadores destacam atuação de juiz na Lava Jato
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A Câmara Municipal de Toledo recebeu um requerimento de moção de aplausos ao juiz federal
Sérgio Fernando Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, “pela excelente e imparcial atuação
frente às investigações da Operação Lava Jato”. O Requerimento nº 306, assinado por 13
vereadores, destaca a trajetória do magistrado dede sua formatura na Universidade Estadual
de Maringá em 1995, tornando-se juiz federal em 1996, além de mestre e doutor pela UFPR e
realizar  estudos  sobre  lavagem  de  dinheiro  do  governo  dos  Estados  Unidos. Além  da
Operação Lava Jato, o juiz também conduziu o caso Banestado, que resultou na condenação
de 97 envolvidos, tendo sido indicado ao Supremo Tribunal Federal. “É notório que, durante
períodos de investigação,  Sérgio Moro tem exercido sua função com extrema dedicação,
eficiência e competência”, aponta o documento da Câmara Municipal de Toledo. O documento
destaca que o juiz  federal  “merece os  aplausos do Legislativo  Toledano,  como forma de
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao povo brasileiro, no intuito de passar o
país a limpo e assim deixar um grande legado para as futuras gerações”. Confira

Vereadores querem saber sobre uso de espaços públicos pela Acit

Foi apresentado na Câmara Municipal na sessão de segunda, dia 26, o Requerimento nº 307, que
solicita informações sobre a locação, permissão ou autorização de uso, de espaços públicos
à Associação Comercial e Empresarial de Toledo- Acit. O documento dos vereadores Ademar
Dorfschmidt,  Airton  Paula,  Edinaldo  Santos,  Expedito  Ferreira,  Marcos  Zanetti  e  Renato
Reimann requer  ao Poder  Executivo informações referentes à utilização de prédios públicos
pela entidade, sob qualquer forma de locação, permissão ou autorização de uso, nos últimos 5
anos. “Vale ressaltar que na referida prestação de contas deve constar minuciosamente se, nas
referidas locações houve qualquer contrapartida financeira da ACIT aos cofres do Município, bem
como, para qual finalidade o bem público fora locado e ainda, se a ACIT arrecadou dinheiro na
forma de ingressos ou outro qualquer, o montante de cada evento e por fim, se houve prestação
de  serviços  de  servidores  públicos  ou  outros,  na  organização  de  cada  evento”,  aponta  o
documento da Câmara Municipal de Vereadores de Toledo. Confira  

Vereador requer revogação de medida que tributa produtor com ICMS 

O  vereador  Renato  Reimann  apresentou  na  Câmara  Municipal  o Requerimento nº  308,  que
solicita a revogação do Decreto nº 1.600/2015, que altera o regulamento do ICMS, onerando
o  produtor  rural.  O  documento  a  ser  encaminhado  pela  Câmara  Municipal  ao  deputado
estadual José Carlos Schiavinato lembra que o Decreto n° 6.080, de 28 de setembro de 2012,
o chamado Regulamento do ICMS, previa o chamado diferimento na energia elétrica para
consumo na exploração da atividade econômica no setor rural agropecuário, com cadastro no
CAD/PRO se pessoa física ou no Cadastro de Contribuintes do ICMS - CAD/ICMS, se pessoa
jurídica nas áreas de agropecuária e pesca. Em 1º de julho de 2015, porém, entrou em vigor o
Decreto 1.600, de 03 de junho, do Governo do Estado do Paraná, que limita o diferimento do
ICMS da energia, exigindo que ela seja consumida exclusivamente na atividade agropecuária;
que  a  unidade  de  consumo esteja  fora  da  zona  urbana  e  adote  medidores  de  energia
distintos, na hipótese de consumo de energia elétrica em atividade diversa da agropecuária.
Renato  aponta  que  a  nova  redação  do  §  3º  do  art.  113  do  Decreto  n°  6.080,  “mudou
significativamente os critérios para a fruição do diferimento (não pagamento) do ICMS da
energia elétrica utilizada no setor agropecuário, causando diversos transtornos” ao produtor.
“Nessa  situação  pode  enquadrar-se  inclusive  a  residência  do  proprietário,  além,
evidentemente, do comércio, da indústria e do prestador de serviço”, aponta o vereador, que
requer pelo documento “que se envide todos os esforços em ordem a revogar o Decreto nº
1.600/2015”,  junto  ao  governador  Carlos  Alberto  Richa,  já  que  é  “prejudicial  ao  setor
agropecuário que tantos benefícios oferece ao Paraná e a todo Brasil”. Confira
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Vereadores pedem troca de toda a iluminação na Vila Becker

A Vila Becker vem se destacando dentro da cidade de Toledo nos últimos anos,

apresentando um desenvolvimento econômico muito grande devido a vários

fatores, entre eles a presença de três universidades, sendo uma em instalação,

uma  Unidade  de  Pronto  Atendimento,  o  Museu  do  Município  de  Toledo,  o

quase finalizado Hospital Regional e ainda a boa disposição da população que

decidiu investir em seu próprio bairro. Esse desenvolvimento porém não está

aliado  a  situação  de  alguns  serviços  públicos,  mais  especificamente  a

iluminação. Por isso, através da Indicação nº 534/2015, os vereadores Lucio de

Marchi e Genivaldo Paes pedem a total troca dos braços de sustentação e das

lâmpadas. A indicação, agora enviada ao Poder Executivo, leva em conta não

apenas a situação física daquelas estruturas,  já comprometidas pelo tempo,

mas também a segurança daqueles que por lá transitam ou residem. Confira

Moção parabeniza Sociedade Rural pela Expo Toledo 2015 

                                                                                                        Foto:  Alisson Gorris 

 Sessão da Câmara teve apresentação de moção de aplausos pela Expo Toledo 2015     

Como forma de parabenizar  a Sociedade Rural  de
Toledo pela realização da Expo Toledo 2015 em sua
10°  edição  internacional,  os  vereadores
encaminharam uma moção de aplausos. A edição de
2015 contou com mais de 90 expositores, além de
rodeios,  shows  e  praça  de  alimentação.  O
requerimento  busca  valorizar  o  trabalho  e  a
dedicação dos organizadores, considerando que para
a  realização  de  um evento  como  esse,  é  preciso
comprometimento de todos os envolvidos, uma vez
que  leva  o  nome  de  Toledo  para  toda  a
região. Confira   

Maccari solicita doação do imóvel da UBS de Novo Sarandi
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O vereador Odair Maccari solicitou a doação do lote onde fica a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito de Novo

Sarandi  para o Município de Toledo. Com a proposta,  será possível  realizar melhorias no local  e melhorar o

atendimento para a comunidade de Novo Sarandi, aponta o vereador. Confira

Expedito pede novo ponto de ônibus na Vila Pioneiro

Pensando  nos  munícipes  que  utilizam  o  transporte  público,  o
vereador Expedito Ferreira apresentou uma indicação pedindo a
instalação de ponto de ônibus com cobertura na Rua Dalmes
Fernando Pastório, na Vila Pioneiro. A instalação do novo visa
promover maior comodidade, principalmente nos dias de chuva.
A  indicação  foi  apresentada  na  sessão  ordinária  da  última
segunda-feira (26). A proposta segue agora ao chefe do Poder
Executivo. Confira

Ademar propõe redutor de velocidade na Maripá com Rui Barbosa

A frequente ocorrência de acidentes e o grande fluxo de pedestres, no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida

Maripá, levou o vereador Ademar Dorfschmidt a apresentar uma indicação para que seja feita a instalação de um

redutor de velocidade no local.  Segundo o vereador,  com a medida   os acidentes no local  se reduziriam e a

segurança da população aumentaria. Confira

Fundação Waldyr Becker expõe trabalho na tribuna da Câmara                                                                   Foto:  Alisson Gorris

  A presidente Andrea Becker fala aos vereadores do trabalho da Fundação Waldyr Becker      

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6026_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6040
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6028_texto_integral


A Fundação Waldyr Becker de Apoio ao Paciente com Câncer vai completar
neste ano uma década de atuação em Toledo e atualmente atende cerca de
200 famílias com alguém acometido pela doença. Os dados foram expostos
pela presidente da Fundação, Andrea Becker, durante a sessão da Câmara
Municipal na segunda-feira, dia 26, quando acompanhou a primeira-dama do
Toledão, Katia Cesaro, na homenagem dos vereadores pelo Chá Rosa da
entidade,  realizado  no  dia  17  e  que  que  destinou  R$  5  mil  à  Fundação
Waldyr Becker. A promoção, que teve anunciada sua segunda edição em 15
de  outubro  de  2016,  reuniu  recursos  para  a  Fundação  e  Andrea  Becker
agradeceu, afirmando que a ajuda do Chá Rosa do Toledão foi não apenas
financeira, mas de divulgação do trabalho da entidade. Veja mais 

Vereador Renato pede reativação de hospital em Vila Nova

A já existente estrutura do antigo hospital de Vila Nova fez o vereador Renato
Reimann sugerir ao Poder Executivo, através da Indicação 533/2015, a
reativação  do  seu  funcionamento.  Segundo  ele,  o  posicionamento  da
sede  distrital  é  estratégica  dentro  do  município,  podendo  atender
demandas da região norte de Toledo e inclusive de outras regiões do
interior.  O  vereador  reconhece  a  necessidade  de  amplos  estudos  e
planejamentos que deem sustentação a reativação, porém enaltece que
uma  instalação  como  essa  no  interior  proporcionaria  uma
descentralização  dos  atendimentos  realizados  na  cidade,  já  que
situações  de  pequena  e  média  emergência  poderiam  lá  ser
atendidos. Confira

Linha Tatu tem indicada readequação de estrada

O vereador Luiz Johann, por meio da Indicação nº 537/2015, solicita o patrolamento e a colocação
de pedra brita na estrada rural da Linha Tatu, que liga os distritos toledanos de Vila Nova e
São Miguel. A reivindicação, já solicitada na Indicação nº 633, de 2014, visa a manutenção da
estrada,  já  que  em  dias  chuvosos  há  dificuldade  de  deslocamento  para  os  moradores,
prejudicando também o escoamento da produção agropecuária. Confira

Iluminação pública na Vila Paulista é pauta na sessão da Câmara

Com o objetivo de  garantir  a  segurança dos  moradores  da  Vila  Paulista  o  vereador  Edinaldo
Santos solicitou, através da Indicação nº 538/2015, a instalação de iluminação pública na Rua
Antônio B. Soares, esquina com a Rua Ipiranga. Atualmente o local não possui iluminação
pública suficiente o que provoca insegurança aos moradores. A indicação visa melhorar a
segurança tanto dos pedestres como também dos moradores. Confira

Indicada revitalização da Praça da Bíblia e salão na Paulista
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Foi solicitado na última sessão da Câmara Municipal de segunda-feira, dia 26, através da Indicação
nº  539/2015 ao Poder  Executivo,  que  seja  viabilizada a  revitalização da  Praça  da  Bíblia  e
construção  de  salão  comunitário  para  eventos,  no  Jardim  Paulista.  Segundo  o  vereador
Edinaldo Santos, as obras têm o objetivo de oferecer mais conforto e comodidade às pessoas
que  utilizam  do  local  e  buscam  um  espaço  adequado  para  realizarem  suas
confraternizações. Confira

Câmara lamenta perda de pioneiro e cidadão honorário 
                                                                                                                                                                                      Foto: Divulgação

    O pioneiro Henrique Jorge Isernhagen, que atuou na Maripá e Prefeitura de Toledo     

O pioneiro e cidadão honorário de Toledo Henrique Jorge Isernhagen faleceu no último dia 22, aos 89 anos.
Servidor público municipal aposentado, Isernhagen chegou em Toledo em 1950, iniciando seu trabalho
de agrimensor junto à empresa Industrial Madeireira Colonizadora Rio Paraná (Maripá), auxiliando na
instalação das hidrelétricas dos rios Guaçu, São Francisco, São Francisco Falso e Ocoí. Além disso foi
dele a ideia e os traços iniciais do Parque Ecológico Diva Paim Barth, Parque dos Pioneiros e também
do  Parque  Frei  Alceu.  Como  reconhecimento  aos  serviços  prestados  a  Toledo,  Henrique  Jorge
Isernhagen foi  homenageado  pelo  Poder  Executivo,  em 1990,  através  do  Decreto  361/90,  com a
Medalha “Willy Barth”, entregue em sessão solene da Câmara Municipal no Toledo Futebol Clube. Em
2000 Henrique Jorge Isernhagen foi homenageado pela Câmara Municipal com o Título de Cidadania
Honorária “pelo devotado zelo que tem dedicado ao desenvolvimento sócio-urbanístico e à defesa do
meio ambiente”. Veja mais

Chá Rosa é indicado ao Calendário de Eventos do Município
Os vereadores Rogério Massing e Sueli  Guerra solicitaram, por  meio da Indicação nº 540/2015,  a inclusão do
evento Chá Rosa Beneficente, realizado pelo Toledo Futebol Clube, no Calendário Oficial do Município. O evento
com caráter filantrópico é realizado anualmente, beneficiando diretamente a Fundação Waldyr Becker de Apoio ao
Paciente com Câncer. A indicação também destaca que sejam adotadas medidas administrativas e orçamentárias
para a inclusão do evento. Confira

Massing sugere Centro de Alto Rendimento em Badminton

Levando em conta os bons resultados dos atletas toledanos de badminton e de parabadminton,
o vereador Rogério Massing apresentou uma indicação sugerindo a implantação de um
centro de excelência de alto rendimento em badminton (CEAR). A proposta busca valorizar
e incentivar a prática dessa modalidade, tornando Toledo um centro de referência dessa
prática esportiva. Confira

Vereador Airton pede melhorias na Rua Um de Outubro

O vereador Airton Paula apresentou uma indicação pedindo a conversão em sentido único da
Rua Um de Outubro, entre a Rua 1º de Maio e Rua Presidente Getúlio Vargas, no Bairro
Boa Esperança. A referida via é estreita para o grande fluxo de veículos, principalmente
em horários de pico. A melhoria visa proporcionar maior segurança para os motorista e

também para os moradores daquela rua. Confira

Vereadora quer órgão para saúde do trabalho em Toledo
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A vereadora Sueli Guerra propôs a instalação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e  em  Medicina  do  Trabalho  (SESMT)  para  o  município  de  Toledo.  Para  a  equipe  serão
necessários médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, engenheiro de segurança e técnicos
de segurança do trabalho, segundo aponta a vereadora. Confira

Extraordinária vota mudanças orçamentárias e adia ajuste no RI                     

                                                                                                                                         Foto:  Reprodução Youtube 

 Sessão extraordinária apreciou quatro projetos de natureza orçamentária       

Sessão extraordinária na sexta-feira, dia 23, aprovou por unanimidade quatro
projetos de leis, todos de autoria do Poder Executivo. A sessão a partir das
9h foi autoconvocada por um grupo de vereadores visando a apreciação de
cinco projetos. O Projeto de Resolução nº 32,  da Mesa Diretora,  sobre o
Regimento Interno da Câmara, teve aprovado requerimento da maioria dos
vereadores retirando-o d apauta em função da necessidade de apresentação
de emendas, o que não é permitido em sessão extraordinária. As demais
propostas foram aprovadas por unanimidade na sessão, que contou com as
presenças dos vereadores que assinaram a convocação, menos Genivaldo
Paes, além dos vereadores Luiz Johann, Neudi Mosconi, Sueli Guerra, Airton
Paula, Rogério Massing e Renato Reimann. A sessão extraordinária também
teve  solicitado  minuto  de  silêncio  pela  morte  do  pioneiro  Henrique
Isernhagen. Veja mais 

Vereador Lucio pede reparo na Praça da Mulher

Através da Indicação 535/2015 o vereador Lucio de Marchi pede que o Poder
Executivo Municipal revitalize a Praça da Mulher, localizada no Jardim
Planalto. O local citado encontra-se em avançado estado de degradação,
segundo o  vereador,  devido  a  atos  de  vandalismo,  e  também com a
estética  comprometida,  pelo  fato  de que a jardinagem do local  não é
adequada. O local era muito frequentado para lazer, registros fotográficos
e atividades recreativas, porém, devido a situação encontrada, aliada à
falta  de identificação do local,  passa agora a sensação de abandono,
aponta o vereador. Confira

Vereador Luiz Johann pede reparo em bueiro no interior

A situação de um bueiro na estrada que liga Três Bocas à Linha São Paulo fez o vereador
Luiz  Johann pedir  ao  Poder  Executivo,  através  da Indicação 536/2015,  melhorias
naquela estrutura. Segundo ele, a indicação já havia sido feita ano passado e, após
nenhuma providência,  teve  que  ser  reiterada  por  ele.  O  bueiro  encontra-se  bem
deteriorado devido às chuvas, com estrutura comprometida necessitando um reparo e
um  alargamento.  Essa  ampliação  torna-se  necessária  pelo  grande  tráfego  de

máquinas agrícolas no local, que ao passarem, ocupam muito espaço na via. Confira

Vereador Maccari propõe asfalto em rua de Novo Sarandi
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O vereador Odair Maccari  solicitou para Novo Sarandi  a pavimentação asfáltica da Rua Professor
Edgar Elger, que é ligada ao Ginásio de Esportes Padre Aloisio e Centro de Eventos da cidade. A
proposta vem para facilitar o trânsito, evitar poeira, lama e melhorar o acesso das pessoas em
dias de evento, aponta o vereador. Confira
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	Vereador requer revogação de medida que tributa produtor com ICMS
	O vereador Renato Reimann apresentou na Câmara Municipal o Requerimento nº 308, que solicita a revogação do Decreto nº 1.600/2015, que altera o regulamento do ICMS, onerando o produtor rural. O documento a ser encaminhado pela Câmara Municipal ao deputado estadual José Carlos Schiavinato lembra que o Decreto n° 6.080, de 28 de setembro de 2012, o chamado Regulamento do ICMS, previa o chamado diferimento na energia elétrica para consumo na exploração da atividade econômica no setor rural agropecuário, com cadastro no CAD/PRO se pessoa física ou no Cadastro de Contribuintes do ICMS - CAD/ICMS, se pessoa jurídica nas áreas de agropecuária e pesca. Em 1º de julho de 2015, porém, entrou em vigor o Decreto 1.600, de 03 de junho, do Governo do Estado do Paraná, que limita o diferimento do ICMS da energia, exigindo que ela seja consumida exclusivamente na atividade agropecuária; que a unidade de consumo esteja fora da zona urbana e adote medidores de energia distintos, na hipótese de consumo de energia elétrica em atividade diversa da agropecuária. Renato aponta que a nova redação do § 3º do art. 113 do Decreto n° 6.080, “mudou significativamente os critérios para a fruição do diferimento (não pagamento) do ICMS da energia elétrica utilizada no setor agropecuário, causando diversos transtornos” ao produtor. “Nessa situação pode enquadrar-se inclusive a residência do proprietário, além, evidentemente, do comércio, da indústria e do prestador de serviço”, aponta o vereador, que requer pelo documento “que se envide todos os esforços em ordem a revogar o Decreto nº 1.600/2015”, junto ao governador Carlos Alberto Richa, já que é “prejudicial ao setor agropecuário que tantos benefícios oferece ao Paraná e a todo Brasil”. Confira
	Vereadores pedem troca de toda a iluminação na Vila Becker
	A Vila Becker vem se destacando dentro da cidade de Toledo nos últimos anos, apresentando um desenvolvimento econômico muito grande devido a vários fatores, entre eles a presença de três universidades, sendo uma em instalação, uma Unidade de Pronto Atendimento, o Museu do Município de Toledo, o quase finalizado Hospital Regional e ainda a boa disposição da população que decidiu investir em seu próprio bairro. Esse desenvolvimento porém não está aliado a situação de alguns serviços públicos, mais especificamente a iluminação. Por isso, através da Indicação nº 534/2015, os vereadores Lucio de Marchi e Genivaldo Paes pedem a total troca dos braços de sustentação e das lâmpadas. A indicação, agora enviada ao Poder Executivo, leva em conta não apenas a situação física daquelas estruturas, já comprometidas pelo tempo, mas também a segurança daqueles que por lá transitam ou residem. Confira
	Moção parabeniza Sociedade Rural pela Expo Toledo 2015 
	Foto:  Alisson Gorris 
	 Sessão da Câmara teve apresentação de moção de aplausos pela Expo Toledo 2015     
	Como forma de parabenizar a Sociedade Rural de Toledo pela realização da Expo Toledo 2015 em sua 10° edição internacional, os vereadores encaminharam uma moção de aplausos. A edição de 2015 contou com mais de 90 expositores, além de rodeios, shows e praça de alimentação. O requerimento busca valorizar o trabalho e a dedicação dos organizadores, considerando que para a realização de um evento como esse, é preciso comprometimento de todos os envolvidos, uma vez que leva o nome de Toledo para toda a região. Confira 
	Maccari solicita doação do imóvel da UBS de Novo Sarandi
	O vereador Odair Maccari solicitou a doação do lote onde fica a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito de Novo Sarandi para o Município de Toledo. Com a proposta, será possível realizar melhorias no local e melhorar o atendimento para a comunidade de Novo Sarandi, aponta o vereador. Confira
	Expedito pede novo ponto de ônibus na Vila Pioneiro
	Pensando nos munícipes que utilizam o transporte público, o vereador Expedito Ferreira apresentou uma indicação pedindo a instalação de ponto de ônibus com cobertura na Rua Dalmes Fernando Pastório, na Vila Pioneiro. A instalação do novo visa promover maior comodidade, principalmente nos dias de chuva. A indicação foi apresentada na sessão ordinária da última segunda-feira (26). A proposta segue agora ao chefe do Poder Executivo. Confira
	Ademar propõe redutor de velocidade na Maripá com Rui Barbosa
	A frequente ocorrência de acidentes e o grande fluxo de pedestres, no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Maripá, levou o vereador Ademar Dorfschmidt a apresentar uma indicação para que seja feita a instalação de um redutor de velocidade no local. Segundo o vereador, com a medida  os acidentes no local se reduziriam e a segurança da população aumentaria. Confira
	Fundação Waldyr Becker expõe trabalho na tribuna da Câmara 
	Foto:  Alisson Gorris
	  A presidente Andrea Becker fala aos vereadores do trabalho da Fundação Waldyr Becker      
	A Fundação Waldyr Becker de Apoio ao Paciente com Câncer vai completar neste ano uma década de atuação em Toledo e atualmente atende cerca de 200 famílias com alguém acometido pela doença. Os dados foram expostos pela presidente da Fundação, Andrea Becker, durante a sessão da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 26, quando acompanhou a primeira-dama do Toledão, Katia Cesaro, na homenagem dos vereadores pelo Chá Rosa da entidade, realizado no dia 17 e que que destinou R$ 5 mil à Fundação Waldyr Becker. A promoção, que teve anunciada sua segunda edição em 15 de outubro de 2016, reuniu recursos para a Fundação e Andrea Becker agradeceu, afirmando que a ajuda do Chá Rosa do Toledão foi não apenas financeira, mas de divulgação do trabalho da entidade. Veja mais 
	Vereador Renato pede reativação de hospital em Vila Nova
	A já existente estrutura do antigo hospital de Vila Nova fez o vereador Renato Reimann sugerir ao Poder Executivo, através da Indicação 533/2015, a reativação do seu funcionamento. Segundo ele, o posicionamento da sede distrital é estratégica dentro do município, podendo atender demandas da região norte de Toledo e inclusive de outras regiões do interior. O vereador reconhece a necessidade de amplos estudos e planejamentos que deem sustentação a reativação, porém enaltece que uma instalação como essa no interior proporcionaria uma descentralização dos atendimentos realizados na cidade, já que situações de pequena e média emergência poderiam lá ser atendidos. Confira
	Linha Tatu tem indicada readequação de estrada
	O vereador Luiz Johann, por meio da Indicação nº 537/2015, solicita o patrolamento e a colocação de pedra brita na estrada rural da Linha Tatu, que liga os distritos toledanos de Vila Nova e São Miguel. A reivindicação, já solicitada na Indicação nº 633, de 2014, visa a manutenção da estrada, já que em dias chuvosos há dificuldade de deslocamento para os moradores, prejudicando também o escoamento da produção agropecuária. Confira
	Iluminação pública na Vila Paulista é pauta na sessão da Câmara
	Com o objetivo de garantir a segurança dos moradores da Vila Paulista o vereador Edinaldo Santos solicitou, através da Indicação nº 538/2015, a instalação de iluminação pública na Rua Antônio B. Soares, esquina com a Rua Ipiranga. Atualmente o local não possui iluminação pública suficiente o que provoca insegurança aos moradores. A indicação visa melhorar a segurança tanto dos pedestres como também dos moradores. Confira
	Indicada revitalização da Praça da Bíblia e salão na Paulista
	Foi solicitado na última sessão da Câmara Municipal de segunda-feira, dia 26, através da Indicação nº 539/2015 ao Poder Executivo, que seja viabilizada a revitalização da Praça da Bíblia e construção de salão comunitário para eventos, no Jardim Paulista. Segundo o vereador Edinaldo Santos, as obras têm o objetivo de oferecer mais conforto e comodidade às pessoas que utilizam do local e buscam um espaço adequado para realizarem suas confraternizações. Confira
	Câmara lamenta perda de pioneiro e cidadão honorário
	Foto: Divulgação
	    O pioneiro Henrique Jorge Isernhagen, que atuou na Maripá e Prefeitura de Toledo     
	O pioneiro e cidadão honorário de Toledo Henrique Jorge Isernhagen faleceu no último dia 22, aos 89 anos. Servidor público municipal aposentado, Isernhagen chegou em Toledo em 1950, iniciando seu trabalho de agrimensor junto à empresa Industrial Madeireira Colonizadora Rio Paraná (Maripá), auxiliando na instalação das hidrelétricas dos rios Guaçu, São Francisco, São Francisco Falso e Ocoí. Além disso foi dele a ideia e os traços iniciais do Parque Ecológico Diva Paim Barth, Parque dos Pioneiros e também do Parque Frei Alceu. Como reconhecimento aos serviços prestados a Toledo, Henrique Jorge Isernhagen foi homenageado pelo Poder Executivo, em 1990, através do Decreto 361/90, com a Medalha “Willy Barth”, entregue em sessão solene da Câmara Municipal no Toledo Futebol Clube. Em 2000 Henrique Jorge Isernhagen foi homenageado pela Câmara Municipal com o Título de Cidadania Honorária “pelo devotado zelo que tem dedicado ao desenvolvimento sócio-urbanístico e à defesa do meio ambiente”. Veja mais
	Chá Rosa é indicado ao Calendário de Eventos do Município
	Os vereadores Rogério Massing e Sueli Guerra solicitaram, por meio da Indicação nº 540/2015, a inclusão do evento Chá Rosa Beneficente, realizado pelo Toledo Futebol Clube, no Calendário Oficial do Município. O evento com caráter filantrópico é realizado anualmente, beneficiando diretamente a Fundação Waldyr Becker de Apoio ao Paciente com Câncer. A indicação também destaca que sejam adotadas medidas administrativas e orçamentárias para a inclusão do evento. Confira
	Massing sugere Centro de Alto Rendimento em Badminton
	Levando em conta os bons resultados dos atletas toledanos de badminton e de parabadminton, o vereador Rogério Massing apresentou uma indicação sugerindo a implantação de um centro de excelência de alto rendimento em badminton (CEAR). A proposta busca valorizar e incentivar a prática dessa modalidade, tornando Toledo um centro de referência dessa prática esportiva. Confira
	Vereador Airton pede melhorias na Rua Um de Outubro
	O vereador Airton Paula apresentou uma indicação pedindo a conversão em sentido único da Rua Um de Outubro, entre a Rua 1º de Maio e Rua Presidente Getúlio Vargas, no Bairro Boa Esperança. A referida via é estreita para o grande fluxo de veículos, principalmente em horários de pico. A melhoria visa proporcionar maior segurança para os motorista e também para os moradores daquela rua. Confira
	Vereadora quer órgão para saúde do trabalho em Toledo
	A vereadora Sueli Guerra propôs a instalação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) para o município de Toledo. Para a equipe serão necessários médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, engenheiro de segurança e técnicos de segurança do trabalho, segundo aponta a vereadora. Confira
	Extraordinária vota mudanças orçamentárias e adia ajuste no RI                                                        Foto:  Reprodução Youtube 
	Sessão extraordinária apreciou quatro projetos de natureza orçamentária       
	Sessão extraordinária na sexta-feira, dia 23, aprovou por unanimidade quatro projetos de leis, todos de autoria do Poder Executivo. A sessão a partir das 9h foi autoconvocada por um grupo de vereadores visando a apreciação de cinco projetos. O Projeto de Resolução nº 32, da Mesa Diretora, sobre o Regimento Interno da Câmara, teve aprovado requerimento da maioria dos vereadores retirando-o d apauta em função da necessidade de apresentação de emendas, o que não é permitido em sessão extraordinária. As demais propostas foram aprovadas por unanimidade na sessão, que contou com as presenças dos vereadores que assinaram a convocação, menos Genivaldo Paes, além dos vereadores Luiz Johann, Neudi Mosconi, Sueli Guerra, Airton Paula, Rogério Massing e Renato Reimann. A sessão extraordinária também teve solicitado minuto de silêncio pela morte do pioneiro Henrique Isernhagen. Veja mais 
	Vereador Lucio pede reparo na Praça da Mulher
	Através da Indicação 535/2015 o vereador Lucio de Marchi pede que o Poder Executivo Municipal revitalize a Praça da Mulher, localizada no Jardim Planalto. O local citado encontra-se em avançado estado de degradação, segundo o vereador, devido a atos de vandalismo, e também com a estética comprometida, pelo fato de que a jardinagem do local não é adequada. O local era muito frequentado para lazer, registros fotográficos e atividades recreativas, porém, devido a situação encontrada, aliada à falta de identificação do local, passa agora a sensação de abandono, aponta o vereador. Confira
	Vereador Luiz Johann pede reparo em bueiro no interior
	A situação de um bueiro na estrada que liga Três Bocas à Linha São Paulo fez o vereador Luiz Johann pedir ao Poder Executivo, através da Indicação 536/2015, melhorias naquela estrutura. Segundo ele, a indicação já havia sido feita ano passado e, após nenhuma providência, teve que ser reiterada por ele. O bueiro encontra-se bem deteriorado devido às chuvas, com estrutura comprometida necessitando um reparo e um alargamento. Essa ampliação torna-se necessária pelo grande tráfego de máquinas agrícolas no local, que ao passarem, ocupam muito espaço na via. Confira
	Vereador Maccari propõe asfalto em rua de Novo Sarandi
	O vereador Odair Maccari solicitou para Novo Sarandi a pavimentação asfáltica da Rua Professor Edgar Elger, que é ligada ao Ginásio de Esportes Padre Aloisio e Centro de Eventos da cidade. A proposta vem para facilitar o trânsito, evitar poeira, lama e melhorar o acesso das pessoas em dias de evento, aponta o vereador. Confira

