
Câmara recebe professores estaduais em greve
                                                                                                                        Foto: Paulo Torres

Professores lotaram o Plenário Edílio Ferreira e expuseram reivindicações na tribuna

A Câmara Municipal recebeu na segunda-feira, dia 23, os professores estaduais em greve, que 
lotaram o Plenário Edílio Ferreira e apresentaram suas reivindicações, pedindo apoio dos 
vereadores. As professoras Beloni Daron Gonsiorkiewicz e Marilene Galdino Camilo falaram em 
nome da APP-Sindicato expondo as reivindicações e e preocupações dos professores e em seguida o 
presidente da Câmara, Ademar Dorfschmidt, abriu espaço aos líderes partidários para se manifestar 
e vários vereadores destacaram na tribuna a importância e a luta do magistério. O presidente da 
Câmara disse aos professores que se sentissem à vontade, lembrando que o Legislativo é a casa 
popular e que os vereadores querem acertar em sua atuação. Durante a sessão os vereadores 
aprovaram duas moções relativas ao movimento dos professores.     



Lodi solicita inclusão de Toledo nas placas indicativas rodoviárias

Com o propósito de implementar Toledo nas placas das Rodovias Estaduais e Federais, o vereador 
Walmor Lodi, por meio do Requerimento 36/2015, solicita informações ao Governo do Estado, ao 
Departamento de Estradas e Rodagem, Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, ao chefe do 
Executivo e ao deputado estadual José Carlos Schiavinato, quanto a essa questão. A solicitação se 
deve à baixa presença da indicação de Toledo nas placas ao longo da BR 277 e da BR 163. Confira 
a proposta

Vereadora apresenta moção de repúdio pelo ´Pacotaço´

Os projetos do Governo do Estado estabelecendo cortes nos benefícios do funcionalismo público 
entre outras alterações originaram greves no Estado que ainda continuam e motivaram voto de 
repúdio da Câmara Municipal. A vereadora Sueli Guerra apresentou o Requerimento 33/2015 como 
forma de repúdio ao governador diante da apresentação dos projetos encaminhados à Assembleia 
Legislativa, assim como à maneira como os professores foram tratados na ocupação da Assembleia 
no momento da sua votação. Confira a proposta

Vereadora apresenta repúdio a deputados pró ´Pacotaço´

Como forma de repudiar os deputados estaduais do Paraná pela votação dos Projetos de Leis 
06/2015 e 60/2015, denominados ‘Pacotaço’, a vereadora Sueli Guerra apresentou o Requerimento 
34/2015. O documento é uma forma de mostrar a insatisfação com os deputados que votaram a 
favor dos projetos contra a posição dos servidores estaduais. Confira a proposta

Renato pede travessias elevadas no lugar de lombadas
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 Vereador Renato Reimann

O vereador Renato Reimann (PP), pediu a substituição das lombadas em todo o prolongamento da 
Avenida Rio Pardo, em Vila Nova. No lugar da estrutura, o vereador sugeriu a implantação de 
travessias elevadas. Na visão do vereador, as lombadas estão gastas – portanto, não funcionam da 
forma adequada. A substituição por travessias elevadas, além de trazer mais segurança, também 
serve como faixa para os pedestres. Confira a proposta

Sueli quer aquisição de móveis para Clube de Xadrez

Uma das indicações apresentadas pela vereadora Sueli Guerra (PMDB) é um pedido de aquisição de 
imóveis para o Clube de Excelência de Xadrez, instalado em espaço cedido pela Apada. Segundo 
ela, a equipe tem demonstrado um bom desempenho nas competições e ressaltou o desenvolvimento 
mental que a modalidade proporciona. “ O Xadrez estimula a perseverança, a capacidade de estudo, 
o autoconhecimento, organização pessoal, motivação e ambição, dentre outros”, comentou. “Todo 
esse processo faz parte da construção do indivíduo”, complementou. Confira a proposta

Sorvetes Pérola recebe moção de aplausos na Câmara

O Requerimento 32/2015, de autoria de vereador Rogério Massing, solicita Moção de 
Aplausos à empresa Sorvetes Pérola pela passagem dos seus 45 anos. Nas mais de 4 
décadas da história da instituição destacam-se o empreendedorismo e a geração de 
emprego ao longo de sua trajetória em Toledo.  Confira a proposta

Reinaldo Rocha sugere drone no combate à dengue
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Vereador Reinaldo Rocha

Reinaldo Rocha, o B.O., apresentou uma indicação inovadora para auxiliar no 
combate ao mosquito da dengue em Toledo. Trata-se da utilização de um drone – 
aparelho voador controlado à distância. Segundo o vereador, o drone serviria 
para atingir locais altos, mostrando calhas, caixas d’água, telhados e demais 
espaços os quais o homem tem dificuldade para atingir. O aparelho, munido de 
uma câmera, ajudaria a identificar focos de mosquitos e evitar que novos casos 
da doença apareçam no município. Confira a proposta

Vereador Rogério indica travessia em paver em Novo Sarandi

O vereador Rogério Massing, por meio da Indicação Nº 59/2015, solicitou a implantação de 
travessia elevada em paver, em frente ao mercado Copagril, localizado em Novo Sarandi. Tal 
solicitação visa atender pedido da direção do supermercado ao vereador em prol da solução, além 
de trazer mais segurança para o local. Confira a proposta

Reinaldo quer módulo da Guarda Municipal em parques

Preocupado com a segurança do Parque Ecológico Diva Paim Barth e do Parque do Povo Luiz 
Cláudio Hoffmann, o vereador Reinaldo Rocha (SDD), pediu a instalação de um módulo da Guarda 
Municipal nestes locais. De acordo com o relato do vereador, ambos os lugares concentram muitas 
pessoas durante a semana, pois tratam-se de lugares rodeados por lojas e outros comércios. 
Portanto, o atendimento da Indicação traria mais tranquilidade ao local.Confira a proposta

Massing indica colocação de painéis em avenidas
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Vereador Rogério Massing

O vereador Rogério Massing (PSDB) indicou ao Executivo Municipal que sejam instalados painéis 
eletrônicos nas principais avenidas da cidade como pontos de divulgação dos eventos oficiais do 
Município. A intenção da proposição é auxiliar no processo comunicacional do município. “Os 
painéis eletrônicos denominados ‘mupis’ possuem benefícios como a alta visibilidade diante dos 
veículos e até mesmo os pedestres que circulam nas vias, iluminação 24h, rodízio de campanhas e 
baixa poluição ao meio ambiente; bem como proporcionará alto impacto de divulgação dos eventos 
expostos nesta mídia”, defende o vereador. Confira a proposta

Renato indica parque infantil na Linha Lajeado

O vereador Renato Reimann (PP) apresentou, durante a última sessão ordinária (23), uma indicação 
ao Poder Executivo para a instalação de parque infantil junto à Associação de Moradores da Linha 
Lajeado. Conforme o documento apresentado, o espaço é uma reivindicação antiga daquela 
comunidade. O vereador destaca ainda que o parquinho deverá suprir as necessidades de atividades 
recreativas das muitas crianças que moram na comunidade. Confira a proposta
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