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Tribuna Livre expõe projeto de escola adventista em Toledo

A Tribuna Livre abordou na sessão de segunda, dia 5, o projeto de instalação em Toledo 
de uma escola adventista com atendimento do prezinho ao Ensino Médio e pré-vestibu-
lar. O espaço foi solicitado à Câmara pela Igreja Adventista e contou com explanação da 
professora Lindalva Accacio Lobato, diretora geral das escolas adventistas da região. Ela 
esteve acompanhada de Sávio Fernandes, diretor Financeiro regional; dos pastores Olím-
pio Dias Barbosa, de Toledo; José Elias, presidente dos pastores da Igreja Adventista e 
Luiz Damasceno, secretário do presidente, além do assistente financeiro regional da área 
educacional Eduardo Mello e da coordenadora pedagógica regional Sarah Bubna. Entenda
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Vereador pede melhorias em asfalto de rodovia na Linha Tapuí 
O vereador Ademir Paludo, através da Indicação nº455/2016 sugere ao Poder Executi-
vo Municipal, que sejam feitas melhorias no asfalto da Rodovia Rural OT-418A, locali-
zada na Comunidade da Linha Tapuí. Segundo o vereador, por se tratar de uma rodovia 
com grande fluxo de veículos e sendo a estrada principal da comunidade, a mesma en-
contra-se deteriorada, precisando de melhorias. “Assim sendo, essa obra se faz necessária, 
para que o trânsito possa fluir da melhor forma possível trazendo mais conforto e segu-
rança para os moradores daquela região”, diz o documento ao Poder Executivo. Confira

Diretora geral das escolas adventistas da região Lindalva Accacio Lobato falou do projeto

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/tribuna-livre-expoe-projeto-de-escola-adventista-em-toledo
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Coordenador avalia Mostra e Festival de Circo na Câmara
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Coordenador do Circo da Alegria Dado Guerra falou do evento aos vereadores 

O coordenador do Circo da Alegria, Arildo “Dado” Guerra, usou a Tribuna Livre da Câ-
mara Municipal para avaliar a X Mostra de Circo e o III Festival Nacional de Circo Social. 
Os eventos realizados em Toledo de 23 a 26 de setembro tiveram 10.975 participantes, 
reunindo 496 artistas, mais de 461 crianças e 35 profissionais, além de 275 participan-
tes nos cursos e 27 instituições de ensino, enumerou. O coordenador destacou ainda que 
Toledo reuniu participantes de 26 municípios de 4 estados – Paraná, Rio Grande do Sul, 
São Paulo e Rio de Janeiro e agradeceu o apoio dos vereadores e comunidade. Saiba mais

Os 18 anos de fundação da Paróquia Sagrada Família, no Jardim Panorama, motivaram 
manifestação da Câmara Municipal na sessão de segunda-feira, dia 5 de dezembro. Os vere-
adores Ademir Paludo, Ademar Dorfschmdt, Airton Paula, Edinaldo Santos, Expedito Fer-
reira, Genivaldo Paes, Lucio de Marchi, Marcos Zanetti, Odair Maccari, Renato Reimann, 
Tita Furlan, Walmor Lodi e a vereadora Sueli Guerra apresentaram requerimento de moção 
de aplausos à Paróquia Sagrada Família. O documento dirigido ao pároco, padre Geraldo 
Marino Ferreira, destaca a fundação da Capela Sagrada Família do Jardim Panorama, em 
1983, pertencendo à área administrativa eclesial da Catedral Cristo Rei, que contava com 21 
capelas em diversos bairros e na zona rural. A capela Sagrada Família foi elevada a paróquia 
no dia 27 de dezembro de 1998, por Dom Anuar Battisti, quarto bispo da Diocese de Tole-
do. Na sua criação tomou posse como primeiro pároco o padre Sérgio Augusto Rodrigues,  
contando com a colaboração dos padres dos seminários Santa Mônica, Nossa Senhora de 
Fátima e Verbo Divino. No dia 6 de fevereiro de 2005 tomou posse da Paróquia Sagrada 
família o segundo pároco, padre Marcos Denck da Silva, que permaneceu  até agosto de 
2011, quando, no dia 28, assumiu  o atual pároco da  Paróquia Sagrada Família. Confira

Vereadores destacam 18 anos da Paróquia Sagrada Família

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/tribuna-livre-tem-balanco-do-iii-festival-nacional-de-circo
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7079_texto_integral


Campanha Legal usa Tribuna Livre na sessão da Câmara

A Campanha Legal, que destina recursos do Imposto de Renda para as entidades que atendem 
crianças e adolescentes de Toledo sob risco social e econômico, usou a Tribuna Livre na sessão 
de segunda-feira, dia 5. Falando aos vereadores na sessão ordinária da Câmara Municipal Ivo 
Desteffeni disse que o potencial de Toledo é de R$ 2.541.107,61, segundo a Receita Federal. A 
Campanha Legal porém obteve em 2015 R$ 371 mil, numa queda em relação ao ano anterior, 
quando obteve R$ 679 mil para as 8 entidades que contempla. Ele apontou que esta diferença 
de cerca de R$ 300 mil foi direto para os cofres do governo federal, quando poderia ter fica-
do em Toledo contribuindo com a atenção às crianças e adolescentes locais. “Este é mais um 
motivo para nos abraçarmos e tentarmos superar este valor”, apontou o contabilista. Entenda

Foto:Paulo Torres

Ivo Desteffeni  fala na Tribuna Livre aos vereadores e comunidade

Com 450 atletas inscritos esse ano no Campeonato Amador e Sub-20, a competição contou 
com a participação de 9 equipes, sendo três da cidade e seis do interior do município. O 
campeonato contou com a participação dos atletas, familiares e de todas as comunidades 
envolvidas, gerando um envolvimento e um ambiente saudável. Por isso, os vereadores 
Ademir Paludo, Ademar Dorfschmidt, Airton Paula, Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, 
Marcos Zanetti, Odair Maccari, Renato Reimann, Sueli Guerra e Walmor Lodi, apresen-
taram o Requerimento n°131/2016 na Câmara Municipal, como uma forma de homena-
gear toda a diretoria da Liga de Futebol Amador pela realização do campeonato. Confira

Vereadores parabenizam Liga pelo Campeonato Amador e Sub-20

As atividades do Subdestacamento da Polícia Militar do Distrito de Novo Sarandi foram re-
tomadas em 2014, trazendo assim um grande aumento na segurança pública da comunidade, 
bem como do vizinho Distrito de Vila Nova e proximidades. Tendo em vista a importância 
desse trabalho, e a área que esse abrange, o vereador Odair Maccari pede no Requerimen-
to nº 133/2016 a disponibilização de uma viatura nova para a unidade. Segundo o verea-
dor, a medida tornaria ainda mais eficaz a ação da Polícia Militar na região. Saiba mais

Vereador solicita nova viatura no Distrito de Novo Sarandi

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/campanha-legal-usa-tribuna-livre-na-sessao-da-camara
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7080_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7082_texto_integral


Vereadores parabenizam  Abatol pelo 1° lugar no Sul Brasileiro Sub17 
A conquista da Abatol-Associação dos Amigos do Basquetebol Masculino de Toledo em 
disputa em Brusque-SC, motivou manifestação da Câmara Municipal.  Os vereadores Air-
ton Paula, Ademar Dorfschmidt, Ademir Paludo, Expedito Ferreira, Marcos Zanetti, Re-
nato Reimann, Sueli Guerra e Walmor Lodi, manifestaram-se parabenizando a entidade 
pela sua atuação.  Através do Requerimento n° 132/2016 eles manifestam-se à Abatol em 
forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelos responsáveis, organizadores, 
participantes e apoiadores da associação. Com o objetivo de promover o basquetebol mas-
culino na cidade, a Abatol foi fundada em dezembro de 1999 e desde então se tornou um 
exemplo de organização dentro do município e do estado, aponta o documento. Também 
desenvolve diversos projetos visando o incentivo, interesse e motivação dos jovens para o 
esporte. O desempenho dos atletas na modalidade é notório, com a participação em várias 
competições, obtendo êxito e resultados consideráveis, destacam os vereadores. Veja mais

O vereador Ademar Dorfschmidt, através da Indicação nº454/2016 sugere ao Poder Executi-
vo Municipal, que seja realizada a implantação de travessia elevada em paver, na Rua Pirati-
ni, em frente ao número 1487, Centro. As travessias elevadas em paver são redutores de ve-
locidade muito utilizados em cruzamentos e vias de tráfego intenso. Segundo o vereador, a 
movimentação de veículos nesta região é intensa e resulta em dificuldades para a fluidez do
trânsito. “A  indicação se faz urgente pois a falta de travessia elevada no tre-
cho mencionado permite que os veículos atinjam alta velocidade, oferecen-
do riscos também aos pedestres que cruzam as vias”, afirma o vereador. Entenda

Vereador sugere travessia em paver na Rua Piratini

A sessão da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 5, teve apresentado requerimento de 
moção de aplausos à Coamo Agroindustrial Cooperativa pelos 46 de anos de sua fundação. 
O  Requerimento nº 129, subscrito por nove vereadores, lembra a  fundação da Coamo 
Agroindustrial Cooperativa, em 28 de novembro de 1970, em Campo Mourão e sua con-
dição de  maior cooperativa da América Latina atualmente. O documento destaca as cerca 
de 100 mil pessoas entre funcionários, cooperados e familiares ligados à Coamo e destaca 
que a instituição  nesses 46 anos “plantou e colheu sementes que produziram o progresso 
e o desenvolvimento da agricultura”., graças as várias mãos que se uniram no objetivo de 
desenvolver o cooperativismo e o agronegócio nacional “em busca de um país melhor para 
as futuras gerações.” O documento aponta ainda que “é com grande honra e satisfação que o 
legislativo toledano parabeniza a Coamo Agroindustrial Cooperativa, pelos 46 anos de atu-
ação, extensíveis aos funcionários, cooperados e familiares”, destacando o apreço deste le-
gislativo pelo relevante serviço prestado a Toledo e ao  Oeste do Paraná. O documento é as-
sinado pelos vereadores Renato Reimann, Airton Paula, Edinaldo Santos, Expedito Ferreira, 
Lucio de Marchi, Marcos Zanetti, Tita Furlan, Vagner Delabio e Walmor Lodi. Saiba mais

Vereadores parabenizam Coamo pelos seus 46 anos de fundação  
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