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Câmara de Toledo recompõe Comissões Permanentes
As Comissões Per-
manentes da Câma-
ra Municipal foram 
renovadas em sua 
composição nes-
ta terça-feira, dia 5, 
após a saída de vários 
vereadores de seus 
partidos e a consti-
tuição de um novo 
bloco. As 35 vagas 
das sete comissões e 
o Conselho de Éti-
ca são preenchidos 
de forma proporcio-
nal pelos partidos e 
blocos. Os vereado-
res Marcos Zanet-
ti, Genivaldo Paes, 
Reinaldo Rocha e 
Rogério Massing in-
gressaram no PDT, 
enquanto Vagner De-
labio foi para o PSD, 

Neudi  Mosconi  para o PSDB e Expedito Ferreira para o PMDB. Foi cons-
tituído ainda, pelo PSDB e PSD, o bloco Por um Toledo Melhor, além de 
prosseguir o bloco Unidos por Toledo (PV, PR, PSC e PTB). Veja  mais

Vereadores durante a reunião que definiu a nova composição das Comissões 
Permanentes
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Indicação sugere revitalizar Rua Abramo Rottava
O vereador Gilberto Engelmann apresentou na Câmara Municipal a Indicação nº 119, 
que propõe a revitalização da Rua Abramo Rottava, no Jardim Pancera. O vereador apon-
ta no documento ao Poder Executivo que “as condições da via são precárias, e não con-
dizem com a realidade do Município, onde a maior parte das ruas são asfaltadas e man-
tidas em boas condições.” Ele aponta a existência de diversos problemas, como falta de 
asfalto, pontos cegos, falta de iluminação e terrenos abarrotados de lixo e falta de cui-
dados. Por conta disso ele solicita ao Executivo um estudo para revitalizar a via, desta-
cando que a Rua Abramo Rottava integra um dos maiores bairros do município. Confira 
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Vereador 
propõe 
instalação 
de parque 
infantil em 
escola de 
Vila Nova 

Vereador propõe “cartão luto” no EstaR para 
velórios 

O vereador Renato 
Reimann solicitou 
pela Indicação nº 
115/2016, a insta-
lação de um parque 
infantil na Escola 
Osvaldo Cruz, no 
Distrito de Vila Nova. 
Ele ressalta que a im-
plantação melhorará 
as condições de lazer 
e diversão para os 
estudantes, além de 
poderem desenvol-
ver suas atividades 
recreativas. Confira 

A sessão da Câmara Municipal teve apresentado o Requerimento 
nº 41, subscrito por 17  vereadores, que manifesta a Jesse Emano-
el Lorenzetti os aplausos pela conquista do 1° lugar no Campeo-
nato Paranaense de Xadrez. É de suma importância o reconheci-
mento e valorização do esporte no âmbito deste Município, pois 
possui atletas destaques em várias modalidades esportivas, aponta 
o documento. Os vereadores destacam ainda que a equipe de xa-
drez da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, liderada pelo 
técnico Sérgio Herkert, vem se destacando nas competições, re-
presentando muito bem o Município no restante do Estado. Des-
taca-se, o atleta Jesse Emanoel Lorenzetti, Tetra Campeão Para-
naense e Campeão Brasileiro de Xadrez na categoria sub 18, que 
conquistou sua última vitória no Campeonato Paranaense, realiza-
do entre os dias 25 e 27 de março, em Foz do Iguaçu. Veja mais

Câmara destaca conquista do 1° lugar no 
Paranaense de Xadrez

Foi apresentada na Câmara Municipal a Indicação nº 119, do vere-
ador Reinaldo Rocha, que propõe ao Poder Executivo um estudo 
para implantação “cartão luto” na zona do Estar. O mecanismo seria 
destinado às pessoas presentes em velórios na Cripta da Catedral 
visando evitar sua punição pelo EstaR. Os familiares que têm seu 
ente velado no local têm reclamado por situações de constrangi-
mento que passam quando ao deixar o local do velório se deparam 
com um aviso de notificação preso no para brisa do seu veículo, 
segundo o vereador. Convencido pelos argumentos expostos, o ve-
reador propôs na Câmara a elaboração de um sistema que desse o 
direito do familiar deixar seu veículo estacionado enquanto o ente 
está sendo velado. A sugestão é a implantação de um “cartão luto” 
que ficaria no interior da cripta e os próprios familiares os distri-
buiriam aos parentes para colocar em seus veículos. “Acredito que 
neste momento de perda, onde se vive um dos mais profundos senti-
mentos de dor, seria o mínimo que o município pudesse dar as essas 
pessoas que são surpreendidas com a notícia da morte do parente e 
chegam em estado emocional abalado e ainda têm que passam por 
momentos de constrangimentos muitas vezes com os próprios agen-
tes de trânsito”, argumenta o vereador Reinaldo Rocha. Entenda

Reativação 
de viveiro 
municipal de 
Toledo 
é solicitada 
O viveiro municipal 
tinha a função de ar-
borização de espaços 
públicos e possuía 
um programa de dis-
tribuição de mudas de 
plantas para a popu-
lação em geral, além 
de ter o seu espaço 
aberto para o lazer. O 
vereador Renato Rei-
mann solicita com a 
Indicação 114/2016 
a reativação do local 
e do programa para a 
melhoria ambiental 
da cidade. Entenda 

Vereador propõe ônibus para transporte de 
pacientes de distritos
O vereador Odair Maccari está solicitando, na Indicação nº 113/2016, 
um transporte público para moradores de Novo Sarandi, Vila Nova e 
Novo Sobradinho. A proposta apresentada na Câmara e dirigida ao Poder 
Executivo é justificada como uma forma para que os moradores destas 
comunidades possam realizar consultas na cidade de Toledo. Saiba  mais 
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Vídeo comemora 70 anos da fundação de Toledo

A Câmara Municipal de Toledo comemorou os 70 anos da fundação de Toledo através de 
um vídeo com imagens do desbravamento da região e da trajetória da cidade. Fundada por 
desbravadores gaúchos que chegaram ao atual Parque dos Pioneiros liderados por Zulmiro 
Ruaro, Toledo iniciou o desbravamento efetivo do Oeste do Paraná. O vídeo produzido pelo 
Departamento de Comunicação Social da Câmara usou imagens do Museu Histórico Willy 
Barth e grupo Bons Tempos de Toledo, além da própria Câmara e a música “Caminhos de To-
ledo”. O vídeo postado no Facebook e Youtube atingiu nesta semana a marca de 35 mil pes-
soas alcançadas, com 20,8 mil visualizações e mais de 400 compartilhamentos. Veja o vídeo 

Foto:Arquivo

Indicação da extensão de rua ao 
Jardim da Mata é reiterada
Os moradores do Jardim da Mata, em sua 
maioria trabalhadores, têm dificuldades quan-
do precisam acessar outros bairros, incluindo 
seus locais de trabalho. E, por isso, foi apre-
sentada na sessão de segunda-feira a Indica-
ção nº 116, que pede ao Poder Executivo a 
realização da extensão da Rua Marginal Do-
nassolo até a Avenida 1º de Maio. A proposta, 
do vereador Lucio de Marchi, visa reforçar a 
Indicação nº 619/2014, que pediu ao Execu-
tivo a extensão da Rua Marginal Donassolo 
até a via situada no Jardim da Mata. Confira

Indicação pede instalação de 
redutor de velocidade 
O Centro de Educação Infantil Construin-
do o Saber está localizado na Rua Saturno 
e pode ser notado neste espaço o abuso de 
velocidade dos motoristas, o que gera um 
perigo constante aos alunos, aos pais e até 
mesmo aos demais transeuntes. Por isso, foi 
realizado um pedido coletivo por parte dos 
moradores da região do Jardim Gisela e dos 
frequentadores da escola solicitando um re-
dutor de velocidade. A questão foi levada à 
Câmara Municipal, através da Indicação nº 
118, do vereador Gilberto Engelmann, que 
lembra que os moradores já realizaram um 
abaixo-assinado onde coletaram dezenas de 
assinaturas solicitando a medida. Entenda

https://www.youtube.com/watch?v=d0j0h03tTmw
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Presidente da União dos Vereadores visita Câmara
O presidente da 
UVB-União dos Ve-
readores do Brasil, 
Gilson Conzatti, es-
teve em visita à Câ-
mara Municipal de 
Toledo, sendo rece-
bido pelo presidente 
Ademar Dorfsch-
midt. A visita nes-
ta quinta-feira, dia 
31, às 10h, teve por 
objetivo integrar os 
legislativos e con-
vidar para a Marcha 
dos Vereadores, que 
será realizada em 
Brasília de 26 a 29 
de abril pela UVB. 
Acompanhado do 
secretário-executivo 
da Acamop, Enéias 
dos Santos Gomes, 
o presidente da UVB 

foi recebido pelo vereador AdemAar e o vice-presidente da Câmara, 
Walmor Lodi, além dos vereadores Airton Paula, Gilberto Engel-
mann e Sueli Guerra. Veja mais 

Os presidentes da UVB e da Câmara de Toledo com vereadores durante a visita
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Câmara recompõe sua Mesa Diretora
A Câmara Municipal 
realizou nesta terça-
-feira, dia 5 de abril, 
a recomposição da 
Mesa Diretora, após 
a saída do secretário 
Neudi Mosconi e do 
segundo secretário 
Marcos Zanetti de-
vido às suas trocas 
de partido, confor-
me prevê o parágrafo 
único do artigo 13 do 
Regimento Interno. 
Na eleição participa-
ram 18 vereadores, 
devido a viagem do 
segundo vice-pre-
sidente Luiz Carlos 
Johann e a votação foi 
secreta, com o resul-
tado anunciado pelo 
presidente Ademar 
Dorfschmidt, com 

Vagner Delabio (PSD)   recebendo 15 votos  para  secretário e 
Marcos Zanetti 12 votos para segundo secretário. As mudan-
ças partidárias vão alterar também a composição das Comis-
sões Permanentes da Câmara Municipal de Toledo. Veja  mais 

Presidente Ademar Dorfschmidt, vice-presidente Walmor Lodi, secretário Vagner 
Delabio e segundo secretário Marcos Zanetti após a eleição
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http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-de-toledo-elege-novos-membros-da-mesa-diretora


Vereador indica mudança de rota de transporte coletivo
A Rua dos Pioneiros é extremamente importante para o município porque dá acesso a di-
versas localidades, além comércios e residências, aponta a Indicação nº 117, do vereador 
Lucio de Marchi. Por isso, o documento sugere ao Poder Executivo a alteração da rota do 
transporte coletivo para outra via. Por sua importância a  Rua dos Pioneiros acaba sendo 
muito movimentada, o que atrapalha o tráfego do transporte coletivo devido à dimensão dos 
veículos que utiliza. Por outro lado, a Rua Britânia é uma via larga e pouco movimentada, 
que seria uma alternativa melhor para a rota desses ônibus, aponta o documento. Confira

Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br
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