
Câmara autoriza aquisição de área para UFPR
                                                                                                           Foto: Paulo Torres

Projeto teve unanimidade dos 17 vereadores presentes na sessão extraordinária
A Câmara Municipal aprovou em votação final nesta quarta-feira, dia 18, em sessão extraordinária autoconvocada pelos
vereadores, três projetos de leis que tiveram primeira votação na segunda-feira, dia 16, entre eles o que autoriza a
compra de área para instalação em Toledo de campus da Universidade Federal do Paraná. A proposta prevista no
Projeto de Lei nº 31, autoriza o Executivo a assumir obrigação decorrente da desapropriação de imóvel visando a
implantação de campus da Universidade Federal do Paraná em Toledo e à implementação do sistema viário urbano. A
importância do projeto,  com a implantação da  UFPR em Toledo e o curso  de Medicina,  foi  destacada por  vários
vereadores na tribuna. Veja mais

Ademar solicita lombada ao lado da Escola Norma Belotto

Com  o  intuito  de  proporcionar  mais  segurança  à  comunidade  o  vereador  Ademar
Dorfschmidt pediu a instalação de lombada ao lado da Escola Municipal Norma Demeneck
Belotto, no Jardim Gisela. A medida é uma forma de diminuir a velocidade dos veículos
que passam pelo local. Confira a proposta
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Vereador Rogério pede informações sobre Orçamento Participativo

O vereador Rogério  Massing  apresentou  na  Câmara  Municipal  o Requerimento nº  61,
onde solicita  informações  sobre  investimentos  realizados  pelo  Programa  Orçamento
Participativo. No documento Rogério solicita que seja enviado ofício ao Executivo Municipal
solicitando informações  sobre  investimentos  realizados  através  do Programa Orçamento
Participativo, nos anos de 2013/2014. O vereador solicita qual o valor destinado ao Programa
Orçamento  Participativo  (OP)  2013  –  2014  e  2015,  quanto  foi  aplicado  dos  recursos
disponíveis para o OP em 2013 e 2014 nas áreas de saúde e educação e quais as ações em
saúde solicitadas pelas comunidades das OP's, nos anos de 2013 e 2014, em aquisições
ligadas a estes setores, como aquisições de cadeira, mesa e outros. Confira a proposta  

Vereador Edinaldo quer Guarda Municipal na Câmara

Pensando na segurança de todos os servidores da Casa de Leis e daqueles que chegam
todos  os  dias  no  local  o  vereador  Edinaldo  Santos  solicitou  a  presença  de  guarda
municipal. Por meio da Indicação 94/2015, ao chefe do Executivo, ele pede a cedência de
um guarda municipal para a Câmara Municipal de Toledo. Confira a proposta

Conselho arquiva caso após renúncias de Eudes e Gian

                                                                                                        Foto: Paulo Torres

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar com o processo na reunião  

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar arquivou, devido às renúncias dos vereadores Eudes Dallagnol e Giancarlo
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de Conto,  o processo que apurava quebra de decoro na eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, em dezembro.

A decisão foi tomada na terça-feira, dia 17, em reunião a partir das 8:30h. O processo foi aberto em dezembro a partir

de convocação do vice-presidente à época, Vagner Delabio, que reuniu-se com o segundo vice-presidente, Marcos

Zanetti, os membros Walmor Lodi e Lúcio de Marchi e a suplente Sueli Guerra para apurar a situação. Na reunião nesta

terça o atual presidente, Vagner Delabio, juntamente com o vice-presidente Tita Furlan e os membros Lúcio de Marchi e

Marcos Zanetti, mais o vereador Odair Maccari e na ausência por motivo de saúde de Expedito Ferreira, anunciou o

arquivamento diante das renúncias aos mandatos pelos dois vereadores.  Delabio destacou que desde o início  do

processo  o  Conselho  de  Ética  se  pautou  pela  prudência  e  elogiou  o  profissionalismo  do  relator,  vereador  Tita

Furlan. Veja mais

Vereador pede travessia elevada em frente à Praça do Gaúcho

Por meio da indicação 92/2015 o vereador Ademar Dorfschmidt solicita implantação de
travessia elevada em paver em frente à Praça do Gaúcho, na Avenida Saturno. O motivo
da apresentação da proposição legislativa é devido à alta velocidade dos veículos que
passam no local. Confira a proposta

Expedito quer ponto de ônibus com cobertura próximo à Colônia

Diante do expressivo número de pessoas que utilizam o transporte público todos os dias e 
do quão importante é esse meio de locomoção, o vereador Expedito Ferreira apresentou a 
indicação 95/2015 solicitando instalação de um ponto de ônibus com cobertura na Rua 
Barão do Branco próximo a Cervejaria Colônia. O pedido visa atender uma demanda que 
existe no local e ao mesmo tempo beneficiar os funcionários da empresa e demais 
usuários. Confira a proposta

Adriano e Zanetti propõem linha metropolitana pelo
América

Os vereadores  Adriano  Remonti  e  Marcos  Zanetti propuseram  na  Câmara  Municipal
a implantação  de linha  de  ônibus  metropolitano, entre Toledo e Cascavel,  passando  pelo
Jardim  América, via  Avenida  Maripá. Através  do Requerimento  nº 57,  os  vereadores
solicitam que  seja  enviado  ofício pelo  Poder  Legislativo à  gerência  regional  da  empresa
Expresso Princesa dos Campos, solicitando que o ônibus metropolitano faça seu itinerário na
Avenida Maripá passando pelo Jardim América em dois horários diariamente, sendo um no
período da manhã e outro à tarde. Atualmente três horários passam pelo Jardim Porto Alegre
e todos os demais transitam pela Rua 1º de Maio, beneficiando a Grande Vila Pioneiro. Eles
apontam que a alteração é reivindicada por moradores nos bairros América, Europa, Bela
Vista,  Pedrini,  Santa  Clara,  Alto  da  Glória,  Bom  Jesus,  Laranjeiras,  Boa  Esperança  e
adjacências, onde existe população superior a 8 mil habitantes. Confira a proposta  
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Maccari assume como vereador para quarto mandato
                                                                                               Foto: Paulo Torres

Odair Maccari assina a ata de posse como vereador de Toledo
Tomou posse como vereador de Toledo na segunda-feira, dia 16, o suplente Odair Maccari, que recebeu 960 votos nas
eleições de 2012. Maccari assumiu na vaga gerada pela renúncia do vereador Eudes Dallagnol (SDD), que encaminhou
correspondência renunciando ao mandato no último dia 10. Na solenidade na Presidência da Câmara a partir das 11h o
presidente do Legislativo,  Ademar Dorfschmidt, disse que a posse de Maccari traz mais experiência ao Legislativo,
destacando ainda seu papel como representante de sua comunidade, no Distrito de Novo Sarandi. Ademar disse que a
Câmara acolhe o novo vereador de forma cordial,  manifestando porém sua tristeza em relação ao vereador Eudes,
lembrando seus quatro mandatos e a longa carreira pública. Após assinar a ata o novo vereador disse não ter dúvidas
de que não gostaria de tomar posse desse modo, preferindo que tivesse sido em 1º de janeiro de 2013, mas quis Deus
que assim fosse. Veja mais 

Vereador quer informações sobre telefonia móvel em Vila Nova

A situação  da  telefonia  móvel  no  Distrito  de  Vila  Nova  motivou  a  apresentação
pelo vereador Renato  Reimann  do Requerimento nº 60,  onde solicita  informações  sobre  a
instalação e funcionamento da antena de telefonia da empresa TIM S/A na comunidade. O
vereador requer informações da concessionária do serviço sobre os motivos das frequentes
falhas  na telefonia  e  internet  móvel  oferecidos  pela  empresa,  a  situação da  antena da
empresa instalada há poucos meses no Distrito  de Vila  Nova e as medidas que serão
adotadas pela empresa para sanar tais problemas. Renato Reimann justifica que o sinal de
telefonia  não  tem  sido  satisfatório  e  não  está  atendendo  as  condições  mínimas  de
uso. Confira a proposta  
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Vereador Edinaldo pede informações sobre Médico da Família

O  vereador Edinaldo  Santos solicitou,  através  do Requerimento nº  58, informações sobre
visitas  realizadas  pela  Equipe  Médica  da  Família  do  bairro  São  Francisco.  O  vereador
solicitou  que  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  da  Saúde  solicitando  informações  sobre
quantas visitas foram realizadas pela Equipe Médica da Família do São Francisco em 2014,
quais foram as famílias visitadas, e qual o total de visitas no período. Confira a proposta  

Quadra poliesportiva no Complexo Euzébio Garcia é tema de 
indicação

De autoria do vereador Expedito Ferreira a Indicação 96/2015 solicita ao Executivo 
Municipal a construção de uma quadra poliesportiva dentro do Complexo Euzébio Garcia, 
na Vila Pioneiro. O pedido se deve a reivindicação da comunidade e também para 
contemplar esportistas da região. Confira a proposta

Ademar propõe moção por 25 anos da Carlos Friedrich       

                                                                                                                                                   Foto: Paulo Torres

Vereador Ademar Dorfschmidt

A Escola Municipal Carlos Friedrich, no Jardim Coopagro, está completando neste mês de março
25 anos. Por conta disso o o vereador Ademar Dorfschmidt propôs na Câmara Municipal, através
do  Requerimento  nº 56, moção  de  aplausos pela  comemoração, A Carlos  Friedrich tem  como
missão a educação para a cidadania, pautada em valores essenciais à vida, ao convívio social e à
preservação  ambiental, aponta  o  vereador,  destacando  que  para  atingir esses
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objetivos ela desenvolve  vários  projetos, como caminhada  pela  cidadania,  festa  junina,  dia  da
família  na  escola, feira  do  livro,  sessão  cívica  semanal,  semana  da  criança,  Jocafri,  passeio
ciclístico e cantata de Natal. Confira a proposta

Vereador quer informações sobre incidente na UPA

O vereador Reinaldo Rocha solicitou, através do Requerimento nº 59, investigação referente
ao fato ocorrido na UPA no dia 28 de fevereiro, envolvendo pacientes e funcionários. No
documento o vereador solicita que seja encaminhado ofício ao Prefeito do Município de
Toledo, solicitando-lhe que seja designada uma investigação referente ao fato, apontando
que vídeo postado nas redes sociais mostra uma mulher com a mão cortada esperando
nervosamente por atendimento e outra senhora desesperada afirmando que o filho necessita
urgente  atendimento  médico,  interpelando  sobre  a  demora  no  atendimento.  O vereador
lembra a repercussão do vídeo nas mídias locais, citando ainda que a mulher com corte na
mão aparece inconformada com a demora retirando uma atadura feita na sua mão na UPA e
tentando espirrar sangue num enfermeiro. Confira a proposta  

Vereador Vagner quer saber sobre conselhos municipais

O vereador Vagner de Labio apresentou na Câmara Municipal o Requerimento nº 62, onde
solicita  informações  sobre  os  conselhosmunicipais.  O  vereador  quer  saber  quais  os
conselhos  existentes  no  município,  em  que  datas,  horários  e  locais  são  realizadas  as
reuniões e os nomes e telefones dos responsáveis por Conselho Municipal. As informações
pleiteadas são de suma importância para os encaminhamentos a serem feitos por esta Casa
de Leis, justifica o vereador. Confira a proposta  
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