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Despedidas de vereadores marcam sessão da Câmara

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 7, foi marcada pelas despedidas dos vere-
adores Aparecido Cardoso, que deixa o mandato após um mês, e do vice-presidente Walmor 
Lodi de sua interinidade, já que presidiu sua última sessão durante a licença do titular Ademar 
Dorfschmidt. O vereador presidente da Câmara Municipal licenciou-se para tratar de assun-
tos particulares e com as licenças do primeiro e segundo suplentes do seu partido, o PMDB 
– Leoclides Bisognin e Beto Scain -, o suplente Professor Cido assumiu a vaga.  Confira

Professor Cido (centro) assumiu a vaga em 10 de setembro como terceiro suplente  
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Vereador quer contêineres para lixo jogado em terrenos centrais
A Indicação nº 439, apresentada na sessão de segunda-feira na Câmara Municipal, solicita 
a instalação contêineres coletores de lixo na Rua Garibaldi. A medida foi proposta pelo ve-
reador Professor Cido, o qual aponta que “naquela região existem vários terrenos baldios 
e os circunvizinhos têm depositado o lixo justamente sobre estes terrenos o que causa a 
proliferação de insetos, roedores e demais espécies”. Para o vereador a medida  não en-
frentará “problemas quanto à disposição de contêineres naquele local, bem como nenhuma 
dificuldade no recolhimento', já que a Rua Garibaldi é central. Ele aponta ainda que o acú-
mulo de lixo teria sido causa de um caso de dengue naquela área e que o morador próximo 
supostamente foi contaminado por mosquito oriundo destes depósitos irregulares.  Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/despedidas-de-vereadores-marcam-sessao-da-camara-de-toledo
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7039_texto_integral


A sessão da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 7, teve apresentado requerimento de 
moção de aplausos à Escola Municipal Alberto Santos Dumont pelos seus 50 anos. Os ve-
readores destacaram no documento o início do estabelecimento, através da professora Cris-
tina Gatto, que iniciou as atividades em uma casa alugada até que a construção de duas 
salas ficasse pronta. As salas foram construídas onde hoje é a Igreja Menino Deus e mais 
tarde houve a troca de terrenos entre as partes e a escola veio para o endereço atual. “Mo-
mentos e situações desafiadoras serviram como propulsoras para todo o sucesso que con-
quistaram ao longo dos anos, contribuindo grandemente para a educação de milhares de 
cidadãos e cidadãs em Toledo”, destaca o documento firmado pela vereadora Sueli Guerra 
e os vereadores Airton Paula, Edinaldo Santos, Expedito Ferreira, Lucio de Marchi, Luís 
Fritzen, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Odair Maccari, Professor Cido, Renato Reimann, 
Rogério Massing, Vagner Delabio e Walmor Lodi. Lembrando a primeira diretora, Car-
melita Corazza, ele aponta que fatos marcantes aconteceram ao longo destes 50 anos de 
caminhada e acontecerão muito mais nos que estão por vir. “Momentos e situações desa-
fiadoras serviram como propulsoras para todo o sucesso que conquistaram ao longo dos 
anos, contribuindo grandemente para a educação de milhares de cidadãos e cidadãs em 
Toledo”, aponta o Requerimento nº 119.  Até os dias atuais estima-se que em torno de 300 
profissionais já atuaram no estabelecimento, que hoje tem uma equipe de 30 profissionais e 
obteve um IDEB 2015 de 6,5 e aguarda pela construção de sua nova sede no próximo ano 
devido à restrição de espaço físico na divisão de espaço com o Colégio Estadual.  Entenda

Moção dos vereadores destaca 50 anos de escola do Porto Alegre

Vereador pede recapeamento 
asfáltico no Jardim Gisela

Os moradores do Jardim Gisela vêm rei-
vindicando melhorias na Rua Equador, pois 
acreditam que as condições apresentadas na 
via podem trazer riscos àqueles que precisam 
utilizá-la, segundo o vereador Airton Paula. 
Por conta dessa reivindicação, o vereador, 
através da indicação nº 432/2016, pede o 
recapeamento asfáltico da via, no trecho en-
tre as Ruas Uruguai e Gisela Merlin Leduc, 
proporcionado assim uma maior segurança 
àqueles que trafegam pelo local. Veja mais 

Iluminação no Jardim Pancera é indicada por vereador
O vereador Professor Cido solicitou na Câmara Municipal  a instalação de postes com ilumi-
nação adequada  na Rua Bom Pastor. O pedido ao Poder Executivo, feito através da Indicação 
nº 438, aponta o problema no trecho da via entre  as ruas Roberto Berwanger e Luiz Gazzoni, no 
Jardim Pancera. “A instalação de postes na rua indicada é necessária com brevidade, vez que 
no trecho a partir da Rua Roberto Berwanger, até o final da Rua Bom Pastor existe só meia pista 
asfaltada”, aponta o documento, destacando ainda que a via nas marginais é ladeada por mata 
nativa e por falta de iluminação tem atraído, à noite, um número crescente de pessoas que supos-
tamente, segundo os moradores vizinhos ao local, fazem uso de produtos ilícitos.  Saiba mais

Sistema de monitoramento e 
reforço em patrulha é pedido

Os frequentadores do Ginásio de Espor-
tes Euzébio Garcia têm reclamado da falta 
de segurança no local, que vem sendo de-
predado constantemente por vândalos. Por 
isso, o vereador Airton Paula solicita na 
Indicação nº 431/2016 a instalação de um 
sistema de monitoramento eletrônico e o re-
forço da patrulha por parte da Guarda Mu-
nicipal, prevenindo assim que atos seme-
lhantes aconteçam novamente. Saiba mais
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Estudantes desocupam escolas e vêm à Câmara

Um grupo de dezenas de estudantes de duas das escolas estaduais que foram ocupadas em 
protesto contra a PEC- Proposta de Emenda à Constituição nº 55 participou da sessão ordiná-
ria da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 7. Os estudantes do Colégio Estadual Morais 
Rego e do Cesaf-Colégio Estadual Attílio Fontana, desocupados na quinta-feira e no domin-
go em função de medida de reintegração de posse concedida ao governo estadual pela Justiça, 
acompanharam a sessão e foram elogiados pela decisão pelo vereador Professor Cido.   Confira
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Estudantes do Morais Rego e Cesaf acompanharam a sessão ordinária de segunda-feira

Vereador pede ao DER recapeamento da Toledo-Ouro Verde

O vereador Reinaldo Rocha apresentou na Câmara Municipal o Requerimento nº 120, so-
licita medidas para o recapeamento da PR- 317, no trecho Toledo a Ouro Verde do Oes-
te. O documento requer que seja enviado ofício ao Departamento de Estradas de Roda-
gem do Paraná, solicitando o recapeamento do trecho da PR- 317. Ele aponta que esta 
rodovia “é de suma importância pois tem muita movimentação” e que suas condições têm 
causado preocupação àqueles que trafegam neste local. “Houve diversas reclamações das 
condições desta estrada, pela existência de muitos buracos”, aponta o vereador. Veja mais 
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