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Câmara homenageia nove com a cidadania dia 11
A Câmara Municipal 
de Toledo homena-
geará com o Título de 
Cidadania Honorária 
nove personalidades 
que se destacaram 
por sua contribuição 
para o desenvolvi-
mento econômico e 
social do município. 
As homenagens fo-
ram aprovadas nos 
meses de junho e ju-
lho e contemplarão o 
reitor e do vice-reitor 
da UFPR-Universi-
dade Federal do Para-
ná, respectivamente 
Zaki Akel Sobrinho 
e Rogério Mulinari, 
além do empresá-
rio e ex-secretário 
municipal Hermes 
Antônio Césaro, to-
dos propostos pelo 
Poder Executivo.

 A Mesa Diretora da Câmara propôs e teve aprovados os nomes de 
João Ataliba Berwanger , Valdomiro Frizon, Edy das Graças Braun 
e Moema Libera Viezzer. Também foram aprovados em junho 
projetos da Mesa Diretora concedendo a homenagem aos ex-ve-
readores Jovino Canevesi e Wilmo Barcellos Marcondes. Confira

Sessão solene no Teatro Municipal dia 11 marca festejos pela emancipação 
de Toledo

Foto:Paulo Torres

Pedida melhoraria na iluminação no pátio da Associação dos 
Moradores do Porto Alegre
A ampliação da  Associação de Moradores do Jardim Porto Alegre motivou pedido 
de instalação de três superpostes com iluminação LED no pátio da entidade. A propos-
ta foi apresentada na Câmara através da Indicação nº 614, da vereadora Sueli Guerra. O 
documento ao chefe do Poder Executivo Municipal aponta que a instalação de super-
postes neste espaço público melhorará o sistema de iluminação contribuindo diretamen-
te com a segurança pública, prevenindo a criminalidade e vandalismo naquelas proxi-
midades. Ela lembra que a associação será ampliada e portanto haverá maior utilização 
pelos munícipes daquele bairro, necessitando assim melhorias na iluminação. Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-homenageia-nove-com-a-cidadania-dia-11
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6169_texto_integral


Moção de aplausos homenageia Acit 
pelos 48 anos
A Associação Comercial e Empresarial de Toledo (ACIT), rece-
beu através do Requerimento 332/2015 uma moção de aplausos 
do Legislativo em comemoração ao 48º aniversário da entidade. 
Fundada em 23 de novembro de 1967, hoje a ACIT tem sua estru-
tura em três pavimentos do Edifício Centro Comercial Comunitá-
rio de Toledo (CCT), que ajudou a construir. Conta também com 
mais de 3.000 associados, que representam cerca de 43% das em-
presas ativas do município, oferecendo cerca de 20 produtos e ser-
viços, atuando para apresentar soluções empresariais e representar 
a classe empresarial nas mais diversas áreas. Em sua existência, a 
ACIT revelou expressivas lideranças para nossa região e para todo 
Estado, aponta o documento, destacando ainda a realização de fei-
ras, eventos, cursos, palestras e movimentos idealizados, patroci-
nados e coordenados pela entidade, demonstrando sua preocupação  
com o desenvolvimento integral do cidadão toledano. Saiba mais 

Ponto de 
ônibus com 
abrigo no Alto 
Panorama 
motiva 
indicação

Vereador solicita restrição na publicação de fotos 
de acidentes
O vereador, Ademar Dorfschmidt por meio do Requerimento 
333/2015, solicita a interseção junto aos órgãos competentes a fim 
de restringir a publicação de fotos de acidentados ou de cadáveres. 
O requerimento pede que seja enviado um ofício ao ministro das 
Comunicações, André Figueiredo, para que interceda junto aos ór-
gãos competentes para que a restrição seja implementada. Segundo 
o vereador, é cada vez mais constante a prática de publicação de 
fotos de pessoas acidentadas ou até mesmo de cadáveres. Segundo 
Ademar esse fato é um desrespeito tanto com a própria pessoa como 
também com a família, amigos e entes queridos da vítima. Tal solici-
tação se faz necessária diante do repúdio existente à postagem deste 
tipo de fotos, sendo assim viável a restrição desta ação. Entenda.

Vereador solicita melhorias em ruas da
Vila Paulista
Com a finalidade de promover um trânsito mais seguro, o verea-
dor Lúcio de Marchi apresentou uma indicação pedindo a re-
pintura do meio-fio na cor amarela na Rua Tarumã. De acordo 
com o vereador, a pintura antiga se apagou com o tempo e tem 
causado transtornos porque há motoristas estacionando em lo-
cal proibido. Além disso, Lúcio pediu o estudo de viabilida-
de para a pintura na Rua 21 de Abril, que também é itinerário do 
transporte coletivo e possui as mesmas características. Confira

Vereador 
solicita 
melhorias em 
Vila Nova

O vereador Lúcio de 
Marchi apresentou 
na última segunda-
-feira (30), uma in-
dicação sugerindo 
a instalação de um 
ponto de ônibus com 
abrigo na Rua Car-
los Abel Munaretto, 
no Alto Panorama. 
A indicação atende 
aos pedidos da co-
munidade que ne-
cessitam de tal me-
lhoria, uma vez que 
não existe qualquer 
abrigo para os mo-
radores enquanto 
esperam o transpor-
te público, aponta 
o vereador. Confira

Por meio da Indica-
ção 611, o vereador 
Renato Reimann 
propõe melhorias na 
Rua Maria Bernardi 
Lorenzoni, no Par-
que Industrial Olin-
to Lorenzoni de Vila 
Nova. A rua encon-
tra-se intransitável 
pela falta de manu-
tenção e os usuários 
reclamam das difi-
culdades de acesso 
ao local, aponta o 
vereador. Veja mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6172_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6173_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6163_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6164_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6166_texto_integral


Paludo encerra quarto período na Câmara e Johann retorna

O suplente Ademir Paludo deixou a Câmara 
Municipal nesta semana, despedindo-se dos 
demais vereadores na sessão de segunda-
-feira, dia 30 de novembro. Paludo assumiu 
o mandato de vereador de Toledo interina-
mente pela quarta vez durante o mês de no-
vembro, em função de licença do vereador 
Luiz Carlos Johann para tratar de assuntos 
particulares. Ademir Paludo recebeu 733 
votos nas eleições de 2012 pela coligação 
PP-PRP, e esta foi a quarta vez que assumiu 
vaga na Câmara Municipal, sendo a segun-
da interinidade neste ano, onde havia assu-
mido também no mês de maio. Veja mais

Foto: Alison Gorris

Paludo despediu-se da Câmara Municipal na 
sessão de segunda-feira

Reforma na associação do 
Panorama é sugerida
O vereador Ademir Paludo apresentou uma 
indicação pedindo a reforma da cozinha e 
das churrasqueiras na Associação de Mo-
radores do Jardim Panorama. As melho-
rias são um pedido da comunidade, uma 
vez que aquele espaço é utilizado para 
festas, reuniões e festividades do bairro.
A sugestão foi apresentada na última se-
gunda-feira (30), durante a sessão ordi-
nária da Câmara Municipal. Saiba mais

Propostas melhorias no 
escoamento de água pluvial na 
Barão
Devido ao desnivelamento entre a pista prin-
cipal e as laterais da Avenida Barão do Rio 
Branco, próximo à empresa Central Pack, 
nos dias de chuva há um grande acúmulo de 
água nos estacionamentos. Por isso, o vere-
ador Renato Reimann propôs ao Poder Exe-
cutivo na Indicação nº 612  melhorias no es-
coamento da águas pluviais do local. Confira

Indicação propõe homenagem a publicitário Rodrigo Federhen
O vereador Walmor Lodi apresentou na Câmara Municipal a Indicação nº 615, que su-
gere o nome de Rodrigo Carlos Federhen, para nominar logradouro ou próprio público 
municipal. Rodrigo era sócio de Jair Silva e ambos foram mortos em Cascavel em 2012, 
deixando consternada toda sua família, toda a classe dos profissionais de comunicação da 
região e toda comunidade de Toledo, aponta o vereador. Ele lembra que Rodrigo veio re-
sidir em Toledo ainda bebê e aqui realizou seus estudos até a faculdade e em Toledo re-
sidem todos os seus familiares.  Ele formou-se no Curso de Propaganda e Marketing da 
Faculdade Sul Brasil – Fasul em Toledo e desde muito jovem desenvolveu atividades nos 
meios de comunicação da cidade, como as rádios União e Integração e RIC TV, tendo fi-
nalmente se associado à NP Produtora, pela qual realizou serviços em veículos de comu-
nicação de toda a região até ser brutalmente assassinado. “(…) pela sua conduta, caráter e 
personalidade que nortearam toda sua vida, ele é merecedor de homenagem que eternize 
seu nome na cidade que tanto amou e pela qual trabalhou”, aponta o vereador. Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/ademir-paludo-encerra-quarto-periodo-na-camara-e-johann-retorna
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6162_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6167_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6170_texto_integral


Câmara altera e aprova concessão da remoção e depósito de 
veículos

Sessão de segunda-feira aprovou a proposta com as alterações propostas 
pelos vereadores

A Câmara Municipal 
aprovou em segundo 
turno na sessão de 
segunda-feira, dia 30 
de novembro, o tex-
to final do Projeto de 
Lei nº 186, do Poder 
Executivo, que auto-
riza o Município de 
Toledo a delegar a 
concessão do servi-
ço de remoção e de-
pósito de veículos. 
A proposta tramitou 
nas Comissões Per-
manentes e entrou 
na ordem do dia da 
sessão de segunda-
-feira, dia 24, mas foi 
retirada em função 
de emenda apresen-
tada por um grupo de 
vereadores e aprova-
da por unanimidade. 
O texto foi alterado 
quanto ao prazo de 
concessão do ser-
viço e processo de 

renovação da concessão. A emenda reduziu de dez para três anos prazo 
da concessão e também o mecanismo para sua renovação, que passa a 
depender de autorização do Poder Legislativo. Pela proposta original 
a remoção e depósito de veículos seria concedida a uma empresa pelo 
prazo de dez anos com possibilidade de renovação por mais dois perí-
odos iguais, após ouvido o Conselho Municipal de Trânsito. Confira.

Foto: Alison Gorris

Vereador sugere doação de frascos para exames nas UBSs
O vereador Reinaldo Rocha está propondo, pela Indicação 610, o fornecimento de frascos 
coletores aos pacientes que buscam atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
Segundo ele, os pacientes se sentem constrangidos ao serem informados que o sistema 
público não oferece os frascos para exames de sangue e material fisiológico. Entenda.

Indicação pede lombada no Centro Catequético do Porto Alegre

A quantidade de veículos e a alta velocidade praticada na Rua Porto União aumenta-
ram muito com o crescimento da população do Jardim Porto Alegre. Estas situações 
têm causado insegurança aos moradores, motivando a apresentação na Câmara Mu-
nicipal da Indicação nº 613, da vereadora Sueli Guerra, onde sugere a instalação de re-
dutor de velocidade na via, em frente ao Centro Catequético Frei Alceu. A vereado-
ra revela preocupação principalmente com as crianças que frequentam a catequese 
e lembra que o pedido já foi apresentado em 2013 e a comunidade pede providências 
para que seja proporcionada mais segurança a todos que por ali transitam. Saiba mais.

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-altera-e-aprova-concessao-da-remocao-e-deposito-de-veiculos
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6165_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6168_texto_integral


Confira todas as proposições da 
sessão da Câmara Municipal

Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br

Rotary Club recebe moção de aplausos por ações sociais
Por meio do Requerimento 331/2015 foi solicitada uma moção de aplausos ao “Rotary 
Club de Toledo - Pioneiro” e ao “Rotary Club de Toledo - Lago”, pela realização da 7ª Noi-
te da Picanha,  no último dia 21. Segundo o documento o Rotary Club é uma associação 
de pessoas, selecionadas na comunidade em que residem e trabalham e convidadas a nele 
ingressar, considerando o seu caráter ilibado, sua boa reputação comercial ou profissional, 
como também liderança e aptidão para servir por melhorias na sociedade local e mundial. O 
Rotary Lago e o Rotary Pioneiro organizaram a 7ª Noite da Picanha com o lucro revertido 
para aquisição de uma unidade de coleta móvel de sangue, lembra o documento, destacan-
do a busca pelos clubes da melhoria do padrão de vida, bem-estar e a mais alta dignidade 
do ser humano, sem preconceitos de raça, de cor, de religião ou de política. Veja mais.
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