
Câmara recebe LOA 2016 de R$ 496 milhões   
                                                                  Foto: Alison Gorris 

Prefeito Beto Lunitti entrega ao presidente da Câmara e vereadores o projeto do Orçamento  2016 
A Câmara Municipal recebeu na quarta-feira, dia 30 de setembro, a proposta da LOA-Lei Orçamentária 
Anual para o ano de 2016, a qual fixa a despesa e estima a receita de Toledo em mais de R$ 496 milhões. 
O orçamento previsto é de exatos R$ 496.731.596,25 e a LOA foi entregue pelo prefeito Beto Lunitti ao 
presidente da Câmara Municipal, Ademar Dorfschmidt, no Plenário e Auditório Edílio Ferreira por volta das 
18:30h. Participaram também do ato o vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Neudi 
Mosconi, e a secretária da CFO, Sueli Guerra, além dos vereadores Airton Paula, Rogério Massing, 

Expedito Ferreira, Odair Maccari e Vagner Delabio e do secretário do Planejamento, Jadyr Donin. Veja 
mais
Má iluminação no Centro da Juventude é tema de indicação

O vereador do Solidariedade (SD) Reinaldo Rocha apresentou uma indicação ao Poder Executivo Municipal visando a 
manutenção do sistema de iluminação do Centro da Juventude do Jardim Coopagro. De acordo com o vereador, a má 
iluminação – que inclui lâmpadas queimadas – prejudica as atividades do local, inclusive tornando o ambiente 
inseguro. Confira a proposta

Renato Reimann cobra implantação de redutor de velocidade
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A velocidade dos motoristas de Toledo foi alvo de uma indicação do vereador do PP, Renato Reimann. O vereador 
solicitou a implantação de um redutor de velocidade no cruzamento das ruas Maria do Carmo Gozo e João Paulo I. 
Segundo o vereador, o local mencionado é um ponto de fuga para os motoristas que querem fugir da rotatória da 
Avenida José João Muraro. Logo, o local possui um grande fluxo de veículos, fazendo-se necessária a presença de um 
redutor de velocidade. Confira a proposta

Vereador Rogério pede obras em distrito e no centro da cidade

O vereador Rogério Massing apresentou duas indicações ao Poder Executivo Municipal, visando obras em duas 
localidades diferentes no município de Toledo. A primeira delas é a construção de uma sala multiuso na Escola 
Municipal de São Luiz do Oeste. Essa sala serviria para fomentar diferentes atividades por parte dos professores dessa 
escola. Confira a primeira proposta  A outra indicação refere-se a mudanças de zoneamento urbano e de ocupação de 
solo em avenidas centrais de Toledo. Essa indicação prevê Toledo para o ano de 2050. Confira a segunda proposta

Vereadora quer espaço para educação infantil no César Park
A vereadora Sueli Guerra, do PMDB, sugeriu por meio de uma indicação a criação de um espaço da educação infantil 
na Escola Municipal Olívio Beal, no César Park. De acordo com a vereadora, que também é professora, esse espaço 
seria de grande importância para o desenvolvimento pedagógico para as crianças daquela localidade. Confira a 
proposta

Vereador indica ao Executivo melhorias urbanas

O vereador Vagner Delabio, do PMDB, fez duas indicações ao Poder Executivo Municipal. A primeira pede instalação de
iluminação pública na Rua Albino Scariot, entre as ruas Das Flores e Vicente Roos. Confira a primeira proposta A outra 
pede restauração da sinalização horizontal da Rua Ledoíno José Biavatti, no cruzamento com a Rua Júlio de 
Castilhos.Confira a segunda proposta

Farmacêuticos e estudantes atendem na Câmara no seu dia
                                                                               Foto: Paulo Torres
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Populares e servidores fizeram exames de glicemia e pressão com os farmacêuticos    

A Câmara Municipal reuniu dezenas de profissionais e estudantes de Farmácia na segunda, dia 28, antes e no início de
sua sessão ordinária, os quais realizaram exames de glicemia a pressão arterial nos vereadores e público presente.
Abriu os exames foi o suplente de vereador Alcídio Pastório, que deu trabalho até ser ajustado um medidor de pressão
– o esfigmomanômetro – com braçadeira que alcançasse o diâmetro de seu braço. O presidente da Câmara, Ademar
Dorfschmidt, também tirou o casaco e fez os testes, que mostraram pressão de 13 por 8, dentro do normal, assim como
o açúcar. A Associação dos Farmacêuticos de Toledo entregou placas em homenagem às farmacêuticas Therezinha
Fazzano, recebida por sua neta; Elisa Takada e Joana Nobuo Shimizu Benvenuti, além de outra aos farmacêuticos
doutores e empresários Carmem Donaduzzi  e Luiz Donaduzzi,  que usaram a tribuna para agradecer a todos. Veja
mais Os vereadores também apresentaram o Requerimento nº 284, mom moção de aplausos a
todos os farmacêuticos de Toledo pela passagem de seu dia. Confira a homenagem

Vereador  Ademar  pede  cabines  de  imprensa  no  Amador

O  Campeonato  Amador  de  Toledo  durante  muitos  anos  faz  a  integração  entre  as
comunidades  da  cidade,  além  de  proporcionar  a  prática  esportiva.  O  evento  reúne
famílias e amigos para prestigiar os jogos e a imprensa também transmite para quem
prefere ficar em casa. No entanto, os jornalistas não têm local apropriado para realizar a
cobertura dos jogos. Dessa forma, o vereador Ademar apresentou uma indicação pedindo
a  instalação  de  cabines  de  imprensa  nos  campos  onde  são  realizados  os  jogos  do
campeonato. Com isso, os profissionais da imprensa poderão transmitir  os jogos com
maior qualidade, enaltecendo o Campeonato e proporcionando maior interação com a
comunidade. Confira  a  proposta

Ademar  sugere  nome  de  Lydia  Lahm  para  CMEI  do  Carelli

O vereador Ademar Dorfschmidt apresentou uma indicação sugerindo o nome de Lydia
Lahm para nominar o CMEI do Jardim Carelli. A senhora Lydia, natural do Rio Grande do
Sul e mãe de 10 filhos, morou durante muitos anos na cidade de Toledo. Sempre atuante
nas atividades do bairro, principalmente no Grupo de Idosos, contribuiu para a construção
e desenvolvimento dessa cidade. A sugestão do nome é uma forma de homenagear e
tornar  viva  sua  lembrança. Confira  a  proposta

Vereador  Airton  pede  mais  segurança  na  Avenida  Maripá

O vereador Airton Paula apresentou uma indicação pedindo a implementação de medidas
de segurança na Avenida Maripá,  próximo ao Hipermercado Big,  na Vila  Operária.  O
grande número de acidentes naquele local e também as reclamações dos motoristas foi o
que  motivou  a  indicação.  As  medidas  de  segurança  visam  diminuir  e  prevenir
acidentes. Confira a proposta
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Vereador Lodi quer mão única nos fundos do Teatro Municipal

O vereador Walmor Lodi apresentou na Câmara Municipal a Indicação nº 481, onde propõe ao
Poder  Executivo  a  implantação  de  mão  única  na  Rua  Júlio  de  Castilhos,  fundos  do  Teatro
Municipal, na Vila Industrial. Segundo o vereador a movimentação de veículos é muito grande no
local,  especialmente nos horários de pico,  uma vez que as pessoas se utilizam da via como
alternativa  de  acesso  à  grande  região  da  Vila  Industrial.  No  mesmo  local  é  intensa  a
movimentação  de  pedestres,  especialmente  estudantes  que  frequentam  os  cursos
profissionalizantes do Senai e os alunos do Colégio Sesi, bem como professores, colaboradores e
familiares que se dirigem ao estabelecimento. Apesar de mais estreita, a via tem duas mãos de
direção e estacionamento nos dois lados e por isso ele recomenda que seja transformada em via
de mão única, no sentido bairro – Parigot de Souza, já que sua paralela, a Rua 3 de Outubro,
apresenta o sentido contrário. Confira a proposta

Vereadores parabenizam Caça pela 42ª Festa do Porco e ganhador

Um grupo de 17 vereadores apresentou na Câmara Municipal o Requerimento nº 283, que propõe
moção de aplausos ao Clube Caça e Pesca de Toledo “pela ótima organização da 42ª Festa
Nacional do Porco no Rolete”. O documento dos vereadores Marcos Zanetti, Ademar Dorfschmidt,
Adriano Remonti, Airton Paula, Edinaldo Santos, Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, Luís Fritzen,
Lucio  de  Marchi,  Neudi  Mosconi,  Odair  Maccari,  Reinaldo  Rocha,  Renato  Reimann,  Rogério
Massing, Vagner de Labio, Walmor Lodi e da vereadora Sueli Guerra destaca a história do evento
desde 1974. “Atualmente, a festa vem superando as expectativas, tendo recorde de público a
cada edição, reunindo milhares de pessoas para degustação do prato típico, com o objetivo de
divulgar a produção de carne suína da região. Portanto, parabeniza-se os profissionais que atuam
de  forma  séria  e  organizada,  a  fim  de  garantir  o  sucesso  da  festividade”,  apontam  os
vereadores. Confira  a  proposta Já  no Requerimento nº  286,  os  vereadores  Edinaldo  Santos,
Ademar Dorfschmidt, Adriano Remonti, Airton Paula, Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, Lucio de
Marchi, Luís Fritzen, Luiz Johann, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Odair Maccari, Reinaldo Rocha,
Renato Reimann, Rogério Massing, Walmor Lodi e da vereadora Sueli Guerra propõe  moção de
aplausos à empresa Furgões Rossi  pela conquista do primeiro lugar  na Festa do Porco pelo
terceiro ano consecutivo. Confira a proposta 
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Guarda e salvamento de bebê são destacados na Câmara
                                                                                                                                                                                                                         Foto: Alison Gorris

 Jéssica e Alexandre com Brenda e os guardas Balieiro e  Jeferson na tribuna   
A Câmara Municipal homenageou na segunda-feira, através do Requerimento nº 287, a atuação da Guarda Municipal
de Toledo. O documento proposto pelos vereadores Ademar Dorfschmidt, Adriano Remonti, Neudi Mosconi, Edinaldo
Santos, Renato Reimann, Airton Paula e Rogério Massing destaca “o excelente trabalho desenvolvido” pela instituição,
criada em 1994, através da Lei nº 1762. Um fato destacado entre os trabalhos da Guarda Municipal de Toledo foi o
salvamento  da  menina  Brenda,  que  estava  tendo convulsões,  quando os  guardas  municipais  Jefferson  e  Balieiro
encontraram os pais da mesma pedindo por socorro e conseguiram salvar o bebê e o levaram à UPA. Veja mais Confira
a homenagem

Vereadores querem Centro Profissional e telefonia melhor no Jardim da Mata 

Os vereadores Lucio de Marchi e Airton Paula apresentaram o Requerimento nº 289, onde solicitam
ao Núcleo Regional de Educação e à Secretaria Estadual de Educação a implantação do Centro
Estadual de Educação Profissional (CEEP) no Jardim da Mata. Os vereadores lembram iniciativas
em torno da proposta e destacam que o  pedido visa contribuir com o desenvolvimento, uma vez
que muitas empresas têm se instalado na região, fato esse que exige mão de obra qualificada,
além do espaço de aproximadamente 12 mil metros quadrados existente no bairro. Segundo eles,
o local no Jardim da Mata foi estrategicamente direcionado para a construção do centro por ser
central  em  uma região de  grande  densidade  demográfica  e  de  maiores  demandas  sociais,
abrangendo muitos jovens estudantes alvos da qualificação profissional. Confira a proposta Já
o vereador  Marcos  Zanetti,  através  do Requerimento nº  290, solicita  ao deputado federal  Zeca
Dirceu que  interceda para  implantação  de torre  de telefonia  celular  no Jardim da Mata  para
melhorar o serviço naquela região. Confira a proposta

Zanetti sugere projeto de lei para valorizar servidores da UPA
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Os servidores da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), trabalham com jornadas diferenciadas, trabalhando sobre 
grande pressão e estresse para lidar com situações de urgência e emergência. Dessa forma, depois de ouvir os 
responsáveis pela UPA, o vereador Marcos Zanetti apresentou uma indicação pedindo a elaboração de um projeto de lei
que visa a valorização dos servidores da UPA, que todos os dias trabalham cuidando da saúde de inúmeras 
pessoas. Confira a proposta

Edinaldo  pede  redutor  de  velocidade  na  Rua  Dom  Pedro  II

Devido ao grande fluxo de veículos e a velocidade dos motoristas nessa via, o vereador Edinaldo Santos apresentou
uma indicação pedindo um redutor  de  velocidade na  Rua Dom Pedro  II,  esquina  com a  Rua da  Liberdade,  nas
proximidades  do Instituto  Da Vinci.  Esse trecho tem causado insegurança aos moradores,  empresários e até aos
pacientes do Instituto. A situação se torna ainda mais grave nos horários de pico. No entendimento do vereador, um
redutor de velocidade seria uma boa estratégia para evitar acidentes. Confira a proposta

Vereadores propõem módulo policial no box de transporte da Grande
Pioneiro 

Os vereadores Lucio de Marchi e Airton Paula apresentaram na Câmara Municipal o Requerimento nº
288, que solicita ao 19° Batalhão da Polícia Militar a implantação de módulo policial no box de
transbordo da Grande Pioneiro. Os vereadores lembram que a Grande Pioneiro ocupa lugar de
destaque no Município e abrange elevado número de empresas, indústrias, comércios e próprios
públicos, que  fazem com que as demandas sociais também se elevem, assim como a violência.
O módulo policial   no box de transbordo, conhecido popularmente como terminal rodoviário da
Grande Pioneiro, auxiliaria no combate a violência e geraria conforto à população e poderia haver
parceria com a Guarda Municipal. Confira a proposta

Medalhista do Mundial de Parabadminton fala na Câmara
                                                                                                  Foto: Alison Gorris

  A medalhista no Mundial de Parabadminton falou na tribuna e agradeceu   

A toledana Cíntya Oliveira, que conquistou a única medalha para o Brasil no Para-badminton World – Championships,
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competição encerrada no último dia 13 em Stoke Mandeville, na Inglaterra, participou na sessão da Câmara Municipal
na segunda-feira, dia 21. A para-atleta garantiu uma medalha de bronze na disputa de simples da categoria SU5 do
parabadminton e se tornou a primeira mulher brasileira a conquistar medalha em mundiais. Ela retornou ao Brasil com a
delegação brasileira no dia 15 e chegou em Toledo no dia 16. Veja mais Confira a homenagem

Vereador Expedito pede travessia elevada na Rua Tangará

O vereador Expedito Ferreira o “Gasolina” pediu a instalação de travessia elevada em paver, na Rua Tangará, 
Loteamento Schio, próximo ao número 1356, no São Francisco. A alta velocidades dos veículos nessa via tem causado 
insegurança nos moradores, principalmente às crianças que moram nas redondezas. Dessa forma, a travessia elevada 
busca reduzir acidentes. Confira a proposta

Reinaldo Rocha pede melhorias na iluminação de Bom Princípio

O vereador Reinaldo apresentou uma indicação para que seja realizada melhorias na iluminação pública na Rua 
Criciúma, em frente ao número 530, no Distrito de Bom Princípio. A falta de iluminação é um problema para aquela via, 
principalmente para o morador do referido número, que já protocolou pedido de iluminação várias vezes. Dessa forma, o
vereador reitera o pedido para a comunidade. Confira a proposta
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