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Câmara aprecia projeto sobre proteção a patrimônio cultural

Deu entrada na Câmara Municipal na sessão de segunda-feira, dia 21, o Projeto de Lei nº 167, 
que “dispõe sobre a preservação do patrimônio histórico, cultural, artístico e natural do Muni-
cípio de Toledo”. O PL 167 é de autoria do Poder Executivo e conta com 43 artigos, onde pre-
vê “proteção especial ao patrimônio histórico, cultural, artístico e natural do município” por 
parte do poder público municipal. O tema despertou debate na Câmara na semana passada por 
conta do asfaltamento de trecho tombado como histórico na Rua Sete de Setembro.  Entenda
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Moção de aplausos é requerida na Câmara à 11ª Feicopi
A 11ª Feira Industrial e Comercial da Grande Pioneiro (FEICOPI) motivou a apresenta-
ção na Câmara Municipal do Requerimento  nº 125, parabenizando os organizadores pelo 
evento. O documento destaca que o evento atraiu um grande número de pessoas da co-
munidade e da região, e possibilitou assim a exposição de diversos produtos com preços 
acessíveis. Levando em consideração a importância desse para o município de Toledo, é 
pedida uma moção de aplausos ao Núcleo Multissetorial da Grande  Pioneiro, organizadora 
desse evento, aponta o documento da Câmara Municipal subscrito pelos vereadores Airton 
Paula, Adriano Remonti, Edinaldo Santos, Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, Luís Fritzen, 
Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Odair Maccari, Reinaldo Rocha, Renato Reimann, Rogério 
Massing, Tita Furlan, Vagner Delabio, Walmor Lodi e a vereadora Sueli Guerra. Confira

Estudantes usam a Tribuna Livre para falar de seu movimento

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/projeto-preve-preservacao-do-patrimonio-cultural-e-criacao-de-conselho
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7061_texto_integral


Vereadores parabenizam pelo êxito a 22ª Festa da Ovelha e Costelão à Fogo de Chão
A sessão da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 21, teve apresentada moção de aplau-
sos à Associação de Moradores e Amigos de São Luiz do Oeste pela realização da 22ª 
Festa da Ovelha e Costelão a Fogo de Chão. O documento é dirigido ao presidente da 
entidade, Richard Kloh, manifestando os aplausos do Legislativo Toledano pelo êxito do 
evento, realizado no dia 11 de novembro. “Ao completar 50 anos de fundação da institui-
ção que hoje denominamos Associação, a tradicional festa (…) chega à 22ª edição com 
pleno êxito na organização e participação popular no evento gastronômico”, aponta o Re-
querimento nº 124. Os vereadores lembram que a festa nasceu “com o propósito de con-
cretizar o sonho de inserir verdadeiramente a localidade de São Luiz do Oeste no contexto 
socioeconômico do Município, através da parceria na pavimentação da rodovia” ligando 
à sede. “(…) a Câmara Municipal sintetiza nesta propositura, o anseio de que”  a Festa 
da Ovelha e Costelão a Fogo de Chão tenha divulgada a todos os toledanos a sua impor-
tância social e econômica, apontam os vereadores Rogério Massing, Ademar Dorfschmi-
dt, Adriano Remonti, Airton Paula, Edinaldo Santos, Expedito Ferreira, Lucio de Marchi, 
Luís Fritzen, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Odair Maccari, Reinaldo Rocha, Renato Rei-
mann, Tita Furlan, Vagner Delabio, Walmor Lodi e a vereadora Sueli Guerra. Veja mais

A sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada excepcionalmente na quarta-feira, dia 16, 
aprovou por maioria o Requerimento nº 121, assinado por nove vereadores, repudiando o Pro-
jeto de Revitalização realizado na Rua Sete de Setembro. A proposta de repúdio foi aprovada 
com cinco votos contrários. O documento lembra que a Rua Sete de Setembro foi tombada 
como patrimônio histórico do Município de Toledo, no trecho entre as Ruas Rui Barbosa e São 
João, pelo Decreto nº 140, em 2005. que apontou que neste trecho ela “foi a via pública em que 
se iniciou o processo de povoação, colonização e urbanização da cidade de Toledo”.Saiba mais

Obra na 7 de Setembro levou vários vereadores à tribuna na sessão da quarta-feira passada

Obra em via histórica provoca debate na Câmara Municipal
Foto:Paulo Torres

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7060_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/obra-em-calcamento-historico-da-7-de-setembro-repercute-na-camara


O vereador Rogério Massing apresentou na sessão da Câmara Municipal na segunda-fei-
ra, dia 21, a Indicação nº 450, que propõe a ampliação do  Programa Casa Fácil. O pro-
grama é realizado em convênio do Município de Toledo com o Crea/PR visando a cons-
trução de moradias populares com até 70 metros quadrados e renda familiar de até três 
salários mínimos. Segundo o vereador, o programa tem atendido somente a construção 
de novas unidades ou ampliação de imóveis oriundos de programas habitacionais go-
vernamentais. Para Rogério existem milhares de imóveis edificados irregularmente no 
país, sejam em áreas impróprias ou através de esforço individual do cidadão ou família 
em construir tais moradias em terrenos passiveis de regularidade. Para o vereador isso 
indica a necessidade de ampliar o convênio do Programa Casa Fácil também para regu-
larização de edificações populares enquadradas nos critérios atuais e observando o pre-
conizado no inciso IV, §2 º, art.84, da Lei Orgânica do Município (LOM). O vereador 
lembra que a Constituição Federal preconiza a moradia como direito social, motivando a 
sugestão de ampliação do programa de forma a atender demanda real omitida. Entenda

Vereador indica ampliação do Programa Casa Fácil em Toledo
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Há 20 anos a Revista Cristo Rei vem trazendo a boa nova às famílias através de uma comuni-
cação social que possibilita a manifestação popular. Essa ainda serve para divulgar diversas 
ações sociais  e assistenciais, e propõe também debates acerca das questões da sociedade. 
Tendo em vista a importância dessa revista para a comunidade toledana, a vereadora Sueli 
Guerra e os vereadores Rogério Massing, Ademar Dorfschimidt, Airton Paula, Edinaldo San-
tos, Expedito Ferreira, Lucio de Marchi, Luís Fritzen, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Odair 
Maccari, Reinaldo Rocha, Tita Furlan, Vagner Delabio e Walmor Lodi propuseram na Câ-
mara Municipal uma moção de aplausos a ela pelas suas duas décadas de ciruclação. Confira

Duas décadas da Revista Cristo Rei motivam requerimento

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7063_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/
https://www.facebook.com/www.toledo.pr.leg.br/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/camaratoo/playlists?sort=dd&view=1&flow=list
http://sapl.toledo.pr.leg.br/default_index_html
https://www.youtube.com/user/camaratoo/feed?activity_view=6
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=363&dat_sessao=21/11/2016
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=363&dat_sessao=21/11/2016
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7059_texto_integral

