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Câmara sorteia gabinetes dos 12 novos vereadores

A Câmara Municipal de Toledo realizou nesta sexta-feira, dia 7, o sorteio dos gabinetes entre os 
novos vereadores eleitos no último domingo, dia 2 de outubro. A distribuição foi feita em se-
guida à sessão extraordinária realizada a partir das 9h e reuniu a maioria dos novos vereadores. 
A Câmara de Toledo contará com 12 novos vereadores a partir de 1º de janeiro de 2017, quando 
inicia-se a 16ª legislatura, dos quais quatro são mulheres. Dos atuais vereadores quatro con-
correram ao Poder Executivo, dois não disputaram e seis não foram reeleitos, enquanto outros 
sete - Ademar Dorfschmidt, Airton Paula, Genivaldo Paes, Marcos Zanetti, Renato Reimann,-
Vagner Delabio e Walmor Lodi - continuam como vereadores na próxima legislatura. Confira

Sorteio dos gabinetes reuniu alguns dos reeleitos e parte dos vereadores eleitos
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Moradores pedem pavimentação de rua sem asfalto  
O trecho da Rua Ernesto Dalla Costa entre as Ruas Célia Mazzaferro e Antonio Bressan, no 
Conjunto Residencial Belo Horizonte 2, não está em condições adequadas, o que vem geran-
do por parte dos moradores pedidos de providências. Em função disso, o vereador Rogério 
Massing pediu na Câmara Municipal, através da Indicação nº 411/2016, a pavimentação do 
trecho mencionado. No pedido ao Poder Executivo o vereador aponta que a via é uma das úni-
cas que ainda não possui pavimentação asfáltica naquela região. Lembra ainda que os mora-
dores propõem a obra através do Programa de Contribuição em Melhoria e sua realização iria 
trazer um maior conforto àqueles que precisam utilizar a Rua Ernesto Dalla Costa. Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-de-toledo-sorteia-gabinetes-dos-novos-vereadores
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6989_texto_integral


Vereadores 
parabenizam 
Uniprime  
pelos 20 anos 
de instalação
OA Uniprime é uma 
importante coopera-
tiva de crédito liga-
da aos profissionais 
de medicina que tem 
contribuído para o 
crescimento econô-
mico do município, 
aponta o  Requeri-
mento nº 110/2016, 
apresentado na Câ-
mara Municipal na 
sessão de segunda, 
dia 10. A cooperativa 
médica completou 
20 anos e tem parti-
cipado do programa 
“Campanha Legal”, 
que visa a anteci-
pação do Imposto 
de Renda, e com os 
lucros obtidos gera 
mais poder econô-
mico e social para a 
população. Por isso, 
os vereadores Rogé-
rio Massing, Ademar 
Dorfschmidt, Air-
ton Paula, Edinaldo 
Santos, Marcos Za-
netti, Renato Rei-
mann, Sueli Guerra 
e Walmor Lodi, no 
Requerimento nº 
110/2016 parabeni-
zam a Uniprime por 
suas duas décadas 
de instalação no mu-
nicípio. Veja mais

A sessão da Câmara Municipal na segunda, dia 10 de outubro, teve 
apresentado requerimento de moção de aplausos à Comunidade 
Cristo Redentor, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pelos 50 
anos de fundação. O Requerimento nº 111, assinado por 8 vereado-
res, lembra a fundação da entidade  no dia 18 de setembro de 1966 
e sua trajetória, onde destaca-se “o dedicado e primoroso atendi-
mento as crianças e adolescentes através do Centro Comunitário e 
Social Dorcas desde 1992”. O documento subscrito pelos vereado-
res Rogério Massing, Ademar Dorfschmidt, Airton Paula, Edinaldo 
Santos, Marcos Zanetti, Renato Reimann, Walmor Lodi e a verea-
dora Sueli Guerra lembra ainda que ela foi a quinta igreja cristã a 
se instalar em Toledo. Os vereadores lembram que ela congregou 
“desde seu início, as famílias no fraterno convívio cristão, na pro-
fícua presença em comunidade, na defesa permanente do interesse 
coletivo e do servir ao próximo”.“No transcorrer do cinquentenário 
desta importante entidade, a sociedade toledana através da Câmara 
Municipal, por meio desta proposição legislativa, rende homena-
gens a seus fundadores e membros”, aponta o documento.  Entenda

Vereador quer saber sobre pedido de elevação em 
paver próximo a CMEI

A sessão da Câmara Municipal na segunda, dia 10, teve apresen-
tado o Requerimento nº 112, que  solicita informações referentes 
a instalação de elevação em paver na Rua Carlos Sbaraini no Jar-
dim Panorama II. De autoria do vereador Ademar Dorfschmidt, o 
documento requer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal 
solicitando informações conclusivas referentes à instalação de uma 
travessia elevada em paver na Rua Carlos Sbaraini, próximo ao 
CMEI Sueli Doroti Varaschin Gruber. O documento aponta que a 
medida já foi solicitada através da Indicação nº 14/2016, apontando 
que o  “fluxo de veículos na Rua Carlos Sbaraini nas proximida-
des do CMEI Sueli Doroti Varaschin Gruber (...) tornou-se bastan-
te intenso vez que dá acesso a outros bairros e à Avenida Egydio 
Munaretto.” Há também “uma grande preocupação da população, 
diretores e professores, pois os condutores de veículos de todos os 
portes que por lá transitam, ignoram a velocidade permitida, colo-
cando em risco a integridade física das crianças, alunos e a popu-
lação em geral”, aponta o documento, lembrando que por ali tam-
bém passam alunos da Escola Municipal Walmir Grande. Confira

Vereadores destacam 50 anos da 
Comunidade Cristo Redentor 

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6993_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6994_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6995_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/default_index_html
https://www.youtube.com/user/camaratoo/feed?activity_view=6


Suplente assume na Câmara com presidente interino

Um ato na Presidência do Legislativo formalizou nesta segunda-feira, dia 10 de outu-
bro, a posse do suplente de vereador Aparecido Mendes Cardoso como vereador de Tole-
do por um período de 30 dias. Aparecido, ou “Professor Cido”, assumiu na vaga deixada 
com a licença do vereador titular e de dois suplentes da bancada do PMDB. A mudan-
ça inclui ainda a presidência da Câmara de Toledo, que será exercida pelo vice-presi-
dente Walmor Lodi, em função das férias do presidente Ademar Dorfschmidt. Confira

Câmara muda programa Esporte Cidadão em apoio a evento
A Câmara Municipal 
aprovou em turno 
final durante sessão 
extraordinária nesta 
sexta-feira, dia 7 de 
outubro, o Projeto 
de Lei nº 135, envia-
do em regime de ur-
gência, que altera a 
lei sobre o Programa 
Municipal Esporte 
Cidadão. A mudança 
proposta pelo Poder 
Executivo visa am-
pliar o apoio público 
à 15ª Meia Maratona, 
Prova Rústica, Mara-
toninha e Caminhada 
da Saúde, que passa 
de R$ 15 mil para R$ 
40,3 mil.  Saiba mais

Foto:Thaís Belegante

Ato de posse reuniu na Presidência da Câmara os suplentes e vereadores da Mesa

Duas sessões extraordinárias aprovaram a mudança em apoio a evento esportivo 
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http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/suplente-assume-na-camara-com-presidente-interino
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Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br

Veja todas as propostas 
da sessão de 10/10/16

Na sessão ordinária do dia 10 de outubro, foi apresentada moção de aplausos, através do Re-
querimento nº 109, ao Núcleo Setorial de Gastronomia da Acit pela premiação do Selo de Qua-
lidade dos Restaurantes de Toledo. Criado em 2003 e renovado a cada ano, o Selo de Qualidade 
é concedido às empresas do Núcleo Setorial de Gastronomia que atendem a uma série de exi-
gências e normas de qualidade, as quais são atestadas pela Vigilância Sanitária do Município 
de Toledo. O Núcleo é reconhecido nacionalmente e é referência dentro do Programa Empre-
ender, aponta o documento de iniciativa dos vereadores Walmor Lodi, Ademar Dorfschmidt, 
Genivaldo Paes, Luiz Johann, Marcos Zanetti, Renato Reimann e Vagner Delabio. Entenda

Núcleo de Gastronomia motiva moção de aplausos por premiação 
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