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Câmara Municipal aprecia projeto da LOA 2016 com emendas

A Câmara Municipal 
aprovou em primei-
ra votação na sessão 
de segunda-feira, 
dia 16, o Projeto de 
Lei nº 163, que fixa 
a despesa e estima a 
receita do Município 
de Toledo para 2016 
em R$ 496,7 mi-
lhões. O projeto da 
chamada LOA-Lei 
Orçamentária Anu-
al foi entregue pelo 
Poder Executivo à 
Câmara Municipal 
em 30 de setembro 
pelo prefeito Beto 
Lunitti e encaminha-
do pelo presidente 
da Câmara Ademar 
Dorfschmidt à Co-
missão de Finan-
ças e Orçamento. O 
presidente da CFO, 
Renato Reimann, 
designou o vereador 

Luís Fritzen como relator e após a audiência pública para ou-
vir a sociedade organizada e o prazo para emendas dos verea-
dores, na segunda-feira ele apresentou seu parecer ao Plenário 
da Câmara. As emendas e o projeto de lei da LOA foram apro-
vados por unanimidade dos vereadores presentes. O vereador 
Ademir Paludo ausentou-se momentaneamente por um proble-
ma de saúde, mas retornou para as demais votações. Confira.

Câmara aprovou em primeiro turno o projeto da LOA 2016

Foto:Alison Gorris

Pedido cascalhamento de rua próxima à Assermuto
Um  trecho da Rua Aloísio Anschau no Jardim Gisela, próximo à Assermuto, está sofrendo 
com lama quando da ocorrência de chuvas. O barro acaba sendo levado também às vias 
próximas, inclusive a Avenida Nossa Senhora de Fátima. O problema foi levado à Câma-
ra Municipal, onde foi apresentada a Indicação nº 579 ao Poder Executivo, do vereador 
Lucio de Marchi1. O vereador pede o cascalhamento do trecho da Rua Aloísio Anschau, 
apontando que a via vem sendo deteriorada devido às chuvas. Pela falta de pedras, a lama 
também tem se estendido pelas vias pavimentadas, depositando-se às margens da pista, 
causando transtornos aos moradores e ao seminário próximo, aponta o vereador. Veja mais
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Através do Requeri-
mento 320/2015  foi 
solicitado uma mo-
ção de aplausos ao 
juiz Eugênio Gion-
go, pela nomeação 
ao cargo de diretor 
do Fórum Vilson Ba-
lão, da Comarca de 
Toledo. De acordo 
com o vereadores 
Ademar Dorfschmi-
dt, Edinaldo Santos, 
Luís Fritzen, Mar-
cos Zanetti, Renato 
Reimann, Rogério 
Massing e Tita Fur-
lan, o magistrado, 
há anos adotou Tole-
do como sua cidade, 
onde fixou residência 
e presta relevantes 
serviços à comunida-
de toledana e região. 
Na sua posso e após 
sua nomeação, pelo 
Tribunal de Justiça, 
o novo diretor do Fó-
rum de Toledo frisou, 
em seu discurso, que 
procurará estreitar 
cada vez mais as re-
lações entre as insti-
tuições, com o Poder 
Executivo e Legis-
lativo, promotores e 
advogados. O Legis-
lativo parabenizou 
também o magistra-
do Bianor Bottega 
em reconhecimento 
ao trabalho desenvol-
vido frente ao Fórum 
quando antecedeu o 
novo diretor. Confira

Vereador solicita descentralização do vestibular 
da UFPR para Toledo
Por meio do Requerimento 322/2015 o vereador Walmor Lodi solicita 
seja encaminhado ofício ao reitor da Universidade Federal do Paraná,   
Zaki Akel Sobrinho, solicitando a descentralização do vestibular da 
UFPR, para todos os cursos, possibilitando a aplicação das provas na 
cidade de Toledo. Lodi requer também, que seja enviada cópia desta 
proposição ao Executivo Municipal, ao deputado estadual José Car-
los Schiavinato, solicitando gestões junto à direção da universidade. 
No dia 8 de novembro, o Município viveu um dia histórico com a 
realização do primeiro vestibular para o novo curso de Medicina 
da UFPR em Toledo, registrando centenas de candidatos fazendo 
as provas em nossa cidade, aponta ele. No mesmo final de sema-
na, centenas de jovens e adolescentes se deslocaram à capital do 
Estado para realizarem as provas do vestibular em busca de vagas 
nos demais cursos ofertados pela instituição em outros locais. Con-
siderando que Toledo passa a contar com um Campus da UFPR, 
a partir do próximo ano, o vereador propõe à reitoria a viabiliza-
ção da realização descentralizada, em Toledo, do vestibular para 
os demais cursos ofertados, como forma de atender as centenas 
de candidatos residentes nos municípios da nossa microrregião. 
Segundo ele, a medida trará muitas facilidades aos postulantes 
ao curso superior, como despesas de viagens, riscos nas estradas, 
desconforto de alojamento, cansaço e outros inconvenientes. O 
vereador aponta que a medida trará muitos benefícios ao públi-
co acadêmico do Oeste do Paraná, assim como solidificará ain-
da mais a instalação do campus da UFPR em Toledo. Confira.

Moção 
de aplausos ao 
novo diretor do 
Fórum  é 
requerida

Vereador teme dengue em cemitério de Novo 
Sarandi
A grande quantidade de entulhos e flores no cemitério do Distrito de 
Novo Sarandi preocupa o vereador Odair Maccari. Ele apresentou 
a Indicação nº 580, onde solicitas ao Poder Executivo  o recolhi-
mento de entulhos e flores que foram deixados no cemitério após 
o Dia de Finados. A preocupação do vereador é com um possível 
aparecimento de focos da dengue, uma vez que há muitos vasos 
com flores que ficam com água parada, aponta ele. Para o vereador 
é urgente a retirada desses materiais para evitar a proliferação do 
mosquito da dengue e também para manter o local limpo. Veja mais.

Travessia elevada na Rua Armando Luiz Arrossi 
é sugerida
Considerando o intenso fluxo de veículos em alta velocida-
de, o vereador Ademir Paludo apresentou uma indicação pe-
dindo a instalação de uma travessia elevada em paver na Rua 
Armando Luiz Arrosi, entre a Rua Almirante Barroso e a Rua 
Santos Dumont. Para o vereador a travessia elevada é uma alter-
nativa de segurança para os moradores, principalmente para os 
pais e alunos que frequentam as escolas da região. Saiba Mais.
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Movimento negro destaca Zumbi na Câmara Municipal

Condições de acessibilidade são necessi-
dades básicas e obrigatórias, especialmen-
te para cadeirantes. Por isso, a vereadora 
Sueli Guerra solicita na Indicação 584 a 
instalação de uma travessia com rampa de 
acessibilidade, na Escola Arsênio Heiss, 
para ligar os corredores e demais espaços 
do prédio com o parque infantil. Saiba mais

A criação do Dia da Consciência Negra, em 
20 de novembro, foi uma escolha feita para 
registrar que nos 340 anos de escravidão no 
Brasil em nenhum momento os negros dei-
xaram de lutar contra este sistema e por sua 
liberdade. O fato foi destacado na Câmara 
Municipal na sessão de segunda-feira, dia 
16, pelos professores João Lopes, da APP-
-Sindicato e Silvana Martinez, da Secretaria 
de Educação, os quais agradeceram o espaço 
na tribuna ao presidente Ademar Dorfschmi-
dt e à Mesa Diretora. Eles falaram da esco-
lha da data, que deixou de lado o 13 de maio 
de 1988, data de assinatura da Lei Áurea 
pela Princesa Isabel, libertando os escravos, 
apontando que destacar este fato seria aceitar 
a liberdade como uma dádiva da monarquia 
portuguesa, que na verdade é a maior res-
ponsável pela escravidão no Brasil. Confira.

Travessia é solicitada para a 
Escola Arsênio Heiss

Centro de Eventos da Pioneiro 
tem climatizadores  sugeridos

Foto: Alison Gorris

Representantes falaram na tribuna sobre Zumbi e 
seu significado de luta contra a escravidão

Buscando maior conforto para as pesso-
as que utilizam o Centro de Eventos De-
ziré Refosco, da Vila Pioneiro, o verea-
dor Airton Paula apresentou a Indicação 
nº 547 pedindo a instalação de climatiza-
dores. O pedido foi apresentando na ses-
são ordinária da última segunda-feira (16). 
A indicação segue ao chefe do Executi-
vo para estudo de viabilidade. Veja mais.

Moradores querem redutor de 
velocidade no Panorama
Os moradores junto à Rua Carlos Abel Mu-
naretto, no Jardim Panorama, estão recla-
mando da velocidade praticada pelos veícu-
los naquela via. Por conta disso o vereador 
Lucio de Marchi apresentou na Câmara Mu-
nicipal a Indicação nº 578, propondo ao Po-
der Executivo a implantação de redutor de 
velocidade na Rua Carlos Abel Munaretto, 
próximo ao n° 3533. Segundo o vereador,  os 
moradores receiam a ocorrência de aciden-
tes graves no trecho, pois há muitas crianças 
na região. O vereador aponta no documento 
que isso torna a questão urgente. Veja Mais.

Semáforo para pedestres é 
indicado no centro de Toledo

O vereador Ademir Paludo apresentou uma 
indicação pedindo a instalação de semáfaro 
para pedestres no cruzamento da Rua Piratini 
com a Rua Almirante Barroso, nas proximida-
des do Colégio Estadual Luiz Augusto Morais 
Rego. A indicação busca atender a demanda 
dos professores, alunos e comunidade daque-
la região, que procuraram o vereador na bus-
ca de uma alternativa de segurança. Confira.
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Capoeira na Câmara lembra Dia da Consciência Negra

Grupo de capoeira apresentou-se no saguão da Câmara Municipal antes da 
sessão

A sessão da Câmara 
Municipal na segun-
da-feira, dia 16, con-
tou com a presença 
antes de sua abertura 
de um grupo de ca-
poeira em alusão ao 
20 de novembro, Dia 
da Consciência Ne-
gra, em homenagem 
a Zumbi dos Palma-
res. Meninos e meni-
nas apresentaram-se 
no saguão de entrada 
do Edifício Güerino 
Viccari ao som do 
berimbau e palmas 
e cantando músicas 
da capoeira. O grupo 
reúne-se no CEU das 
Artes, no Santa Clara 
IV, e integra o Centro 
Cultural Senzala de 
Capoeira, que atua 
há 50 anos no Brasil 
e há quatro em Tole-
do. Ele está desen-
volvendo um projeto 
de de socialização há

três anos na cidade e trouxe à Câmara Municipal integrantes dos 
quatro aos doze anos, mas reúne participantes com até 35 anos, se-
gundo explica o coordenador Henrique Laurentino. O objetivo do 
projeto é desenvolver cidadãs e cidadãos e de bem e para isso busca 
socializar e integrar os participantes à sociedade. Henrique lembra 
que o Brasil manteve a escravidão por 340 anos, sendo o último 
país da América Latina a abolir esta forma de trabalho . Confira

Professor da Unioeste em Toledo é homenageado com moção de 
aplausos
Na última sessão foi requerida uma moção de aplausos ao professor Moacir Piffer, pela con-
quista do cargo de vice-reitor da Universidade Estadual do Oeste Paraná (Unioeste), nas elei-
ções ocorridas no dia 29 de outubro. Segundo os vereadores Ademar Dorfschmidt, Adriano 
Remonti, Edinaldo Santos, Luís Fritzen, Marcos Zanetti, Renato Reimann, Rogério Massing 
e Tita Furlan o  professor Moacir Piffer tem 32 anos de dedicação exclusiva à Unioeste e é 
formado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), mestre 
em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e doutor em 
Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Além disso 
Moacir é professor da Unioeste desde 1983, sendo docente no curso de graduação em Ciên-
cias Econômicas e no Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional e 
Agronegócio. Foi também chefe do Departamento de Economia da Instituição, diretor-geral 
do Campus de Toledo no período de 2000/2003, coordenador do Curso de Ciências Econô-
micas no período de 2013/2015 e membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Economia. O 
professor Moacir Piffer é um dos poucos docentes homenageados em vida com um prêmio na-
cional que leva seu nome na Sociedade Brasileira de Administração, Economia e Sociologia 
(SOBER), que promove anualmente o Prêmio Moacir Piffer de Iniciação Científica. Veja mais 
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Construção de prédio próprio 
para CMEI de Novo Sarandi é 
solicitada
O CMEI Pequeno Polegar, de Novo Sa-
randi, já atende 78 crianças e possui 17 
funcionários, mas desde a inauguração 
funciona em um imóvel alugado. As crian-
ças necessitam de mais espaço para a re-
alização das atividades e, para atender a 
demanda, o vereador Odair Maccari pro-
pôs na Indicação 585 a construção de um 
prédio próprio para o CMEI. Saiba mais

Ornamentação natalina é 
solicitada para Vila Nova e 
Sobradinho 
O vereador Renato Reimann propôs, pela In-
dicação 582, a instalação de ornamentação 
natalina em Vila Nova e Novo Sobradinho. A 
proposta é destacar e embelezar as ruas, pra-
ças e estabelecimentos dos dois distritos para  
incentivar os moradores a fazerem compras 
de fim de ano no comércio local. Veja mais

Indicada instalação de travessia elevada em rua do Jardim Pancera
O vereador Edinaldo Santos apresentou a Indicação nº 575 pedindo a implantação de tra-
vessia elevada na Rua Senhor dos Passos, no cruzamento com a Rua Vinícius de Moraes, 
no Jardim Pancera. A melhoria é uma forma de prevenir acidentes e dar mais segurança aos 
moradores, uma vez que a referida rua é de grande fluxo de pedestres que precisam se diri-
gir até a igreja, ao CMEI e também à associação de moradores, aponta o vereador. Confira.

Banheiros químicos são propostos para feiras 
O público das feiras do pequeno produtor tem reclamado da falta de banheiros nos lo-
cais e a questão foi levada à Câmara Municipal. Através da Indicação nº 581, o verea-
dor Reinaldo Rocha propôs ao Poder Executivo a disponibilização de banheiros quími-
cos nas feiras. O vereador aponta que onde há venda principalmente de bebidas e lanches 
é regra ter um local apropriado para as necessidades higiênicas e fisiológicas. Se existe 
uma fiscalização da Vigilância Sanitária nestes locais, também existe a necessidades da 
disponibilização destes banheiros, aponta ele.  O vereador aponta que além da higie-
ne pessoal com esse recurso, ele também diminuiria a insatisfação de comerciantes 
como lojas, supermercados e até mesmo lanchonetes, que se sentem incomodados com 
a frequência na utilização dos seus banheiros pelos frequentadores das feiras. Confira 

Câmara parabeniza pela 
realização da 10ª Feicopi
A Câmara Municipal de Toledo, através 
do Requerimento 316/2015 parabenizou o 
Núcleo Multissetorial da Grande Pionei-
ro pela realização da Feicop (Feira Indus-
trial e Comercial da Grande Pioneiro), en-
tre os dias 6 e 8 de novembro. A feira, em 
sua 10ª edição, reuniu diversos empresários, 
dos diversos ramos da região, priorizan-
do o desenvolvimento sustentável das suas 
empresas dentro do mercado regional. Se-
gundo o coordenador do Núcleo, Sebastião 
Bens, o evento é importante porque mostra 
o potencial e os objetivos das empresas em 
um local de grande visibilidade. Confira

Vereadores parabenizam 
realização de festa em São Luiz 
do Oeste
Através do Requerimento 318/2015, os ve-
readores Rogério Massing, Adriano Remo-
ti, Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, Mar-
cos Zanetti, Renato Reiman, Tita Furlan e 
Walmor Lodi, parabenizam a comunidade 
do distrito de São Luiz do Oeste pela rea-
lização da 21ª Festa da Ovelha e Costelão 
a Fogo de Chão no começo do presente 
mês. A comunidade, realizadora do evento, 
é também uma grande produtora agrope-
cuária e merece os parabéns segundo o re-
querimento. Além do mais, atitudes como 
essas, de manter forte o ramo gastronômi-
co no município, devem ser enaltecidas 
pelo Poder Público, devido a importância 
social e econômica desses eventos. Veja
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Vereador 
propõe 
construção 
de UBS em Vila 
Nova 
Vila Nova é o se-
gundo maior distrito 
em extensão de To-
ledo, com cerca de 
3,5 mil habitantes, 
e atualmente con-
ta com apenas uma 
pequena unidade de 
saúde. Em virtude 
do crescimento po-
pulacional, o verea-
dor Renato Reimann 
solicita na Indicação 
583 a construção de 
uma nova Unida-
de Básica de Saú-
de (UBS). Confira.
Festa 
comunitária
no Panorama 
recebe moção de 
aplausos
Aconteceu no dia 8 de 
novembro, no Jardim 
Panorama a Festa da 
Padroeira Sagrada 
Família. A festa, re-
alizada anualmente, 
teve grande aceita-
ção do público devi-
do ao prato principal, 
suíno light desossa-
do ao legume, bas-
tante elogiado pelo 
público. Além disso, 
um fator que enalte-
ce o sucesso da festa 
foi o empenho dos 
membros da comuni-
dade, qPor isso, atra-
vés do Requerimento 
317/2015, a Câmara 
parabeniza aquela 
comunidade.Veja.

Vereadores parabenizam jornal local por 
alcançar 9 mil edições
Através do Requerimento 319/2015, os vereadores Luis Fritzen, 
Edinaldo Santos, Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, Marcos Za-
netti, Renato Reimann, Tita Furlan e Walmor Lodi parabenizam o 
Jornal do Oeste pela marca alcançada de 9 mil edições. A edição 
especial, comemorada na sexta feira (06) lembrou a primeira vei-
culação, realizada no dia 20 de maio de 1984. O requerimento cita 
que o jornal manteve-se forte nesses 31 anos devido ao compro-
metimento dos que por lá passaram em divulgar a verdade. Além 
disso, enaltece que a imprensa é um dos principais meios de vei-
culação da informação em uma sociedade democrática. Confira.

Projeto que regulamenta mototáxis tramita na 
Câmara

Está em tramitação na Câmara Municipal de Toledo o Projeto de 
Lei nº 202/2015, que visa reformular a legislação que institui e re-
gulamenta o serviço de transporte individual de passageiros por 
motocicleta, denominado mototáxi. A proposta visa também nor-
matizar a atividade de acordo com as novas normas federais que 
a Lei Municipal R nº 77/2005, não contemplava em virtude de 
ter sido aprovada anteriormente à Lei Federal. O Projeto de Lei 
foi enviado para a Comissão de Legislação e Redação da Câma-
ra Municipal. Ele teve sua formulação através de análise e discus-
são feita em acordo com os profissionais mototaxistas, conforme o 
Oficio 01/2015, do Poder Executivo, que acompanhou a proposta. 
A proposta também deve passar ainda pela Comissão de Desenvol-
vimento Urbano e Econômico e Comissão de Trabalho, Adminis-
tração e Serviços, as quais farão análise e emitirão pareceres so-
bre a proposta de mudança na regulamentação da atividade. Veja

Foto: Alison Gorris

Projeto foi lido na sessão de segunda e encaminhado à análise das Comissões 
Permanentes
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