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Professores na Câmara motivam debate da educação

A sessão da Câmara na segunda, dia 24, reuniu de 170 professores e funcionários de escolas, 
além de entidades e representantes de escolas municipais. Eles acompanharam a sessão e o 
debate de requerimento de desagravo aos professores assinado por vereadores em função 
de ataques nas redes sociais. A presença dos professores motivou proposta e debate sobre 
o uso da tribuna, mas o presidente interino Walmor Lodi informou da impossibilidade pelo 
Regimento Interno, colocando porém o espaço à disposição. “Fica para a próxima oportu-
nidade e se quiserem protocolar e fazer uso, fiquem à vontade”, disse o presidente.  Confira

Professores lotaram o plenário da Câmara de Toledo na sessão ordinária de segunda-feira 
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Vereador solicita readequação de estrada próxima da Vila Flórida
O vereador Renato Reimann apresentou na Câmara de Toledo a Indicação nº 423/2016, 
onde solicita readequação em trecho de estrada rural na região de Vila Flórida. Devi-
do aos grandes transtornos que os dias de chuva no trecho têm causado aos moradores 
e usuários daquela estrada, faz-se necessária a realização de melhorias no ponto indica-
do, aponta Renato. Segundo o vereador, a estrada é de extrema importância, pois é mui-
to utilizada pelos produtores rurais residentes nas proximidades da via, que dela neces-
sitam para o desenvolvimento de suas atividades, além do transporte escolar. Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/professores-lotam-a-camara-e-motivam-debate-sobre-educacao
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7004_texto_integral


Foi apresentado na sessão da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 24, o Requerimento 
nº  116, que solicita informações referentes a áreas de uso institucional do patrimônio públi-
co. O documento de autoria do vereador Rogério Massing solicita ao Poder Executivo infor-
mações sobre as áreas institucionais localizadas no perímetro urbano da sede do município 
cedidas ao Estado e à União. O vereador requer  dados de quantas áreas de uso institucional 
no perímetro urbano de Toledo ainda não possuem edificações de próprios públicos e quais 
são e onde estão localizadas. O Requerimento nº  116 solicita ainda quais são as áreas de 
uso institucional que foram destinadas por lei para abrigar edificação de próprio público do 
Estado do Paraná e onde estão localizadas e também as que foram destinadas para abrigar 
edificação do Governo Federal e onde se encontram. “Para tanto, solicita-se que os detalha-
mentos questionados sejam pontuados em mapa, identificados por esfera governamental, 
preferencialmente no formato impresso e arquivo digital”, solicita o documento.  Entenda

Ampliação de cobertura de portal 
de escola é pedida
A cobertura portal localizado na entrada da Escola Municipal São Luiz, no Dis-
trito de São Luiz do Oeste, não possui um tamanho necessário para garan-
tir uma boa proteção àqueles que precisam esperar o transporte escolar. Portan-
to, levando também em consideração os pedidos da comunidade escolar, o vereador 
Rogério Massing solicita na Indicação nº 423/2016 a ampliação da cobertura. Para o 
vereador a medida , traria um maior conforto àqueles que utilizam a cobertura.  Confira

Vereador requer dados de áreas cedidas 
para obras não feitas da União e Estado

Requerimento apresentado na Câmara 
repudia ataques a professores
A sessão da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 24, teve apresenta-
do o Requerimento nº  115, que propõe “moção de repúdio ao Sr. Rubens de 
Castro Amorin e à Sra. Carmem Lucia Peixer pela maneira ofensiva, discri-
minatória e preconceituosa que se referiram às Professoras em rede social”. 
O documento propõe o envio de ofício “manifestando o repúdio do Legislativo Toledano 
pela maneira ofensiva, discriminatória e preconceituosa que se referiram às Professoras em 
rede social”. A proposta de moção de repúdio é uma maneira de demonstrar que é inaceitável 
a violência empregada contra aqueles que lutam por sua dignidade profissional, e defendem 
a educação de nossas crianças e adolescentes com qualidade, aponta o documento. “Em uma 
postagem, publicada na quarta-feira (12) em sua página na rede social, o Senhor Rubens se 
dirige de forma grosseira a toda classe de Professores(as) e a Senhora Carmem Lucia co-
menta de forma enfurecida e agressiva, colocando a categoria (mesmo que virtualmente) de 
maneira vexatória”, relata a justificativa. Após o envio de um abaixo-assinado  solicitando 
que esta Casa de Leis apresentasse moção de repúdio e “persona non grata” ao Sr. Rubens 
de Castro Amorin e à Sra. Carmem Lucia Peixer, em virtude de sua atitude em rede social, 
a vereadora Sueli Luckmann Guerra e os vereadores Adriano Luís Remonti, Expedito Fer-
reira da Cruz, Genivaldo Gabriel Paes, Sidney Marcos Zanetti, Aparecido Mendes Cardoso 
e Reinaldo José Rocha assinaram o Requerimento nº  115. Nele vêm a público repudiar de 
forma veemente o fato, apontando que “estas pessoas com a capacidade e a ousadia de cria-
rem notas como essas, são pessoas que não somam diante de nossa sociedade”.  Veja mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7015_texto_integral
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Agrônomos usam a Tribuna Livre para convidar para evento

A Tribuna Livre da sessão da Câmara Municipal de Toledo contou nesta segunda-feira, dia 24, 
com a participação do agrônomo Ricardo Palma, da Associação dos Agrônomos de Toledo, 
o qual abordou o III Workshop sobre Agrotóxicos, que será realizado no dia 27, a partir das 
8:30h até 16h, no campus da PUCPR em Toledo. O representante da Associação dos Agrô-
nomos convidou a Câmara Municipal a participar do evento, que contará com a apresentação 
dos resultados do II Workshop sobre Agrotóxicos, realizado em Cornélio Procópio, além da 
presença de representante do Ministério da Agricultura e Produção Agropecuária. Já no dia 28 
será realizada em Toledo, na Câmara Municipal, reunião da Câmara de Agronomia.  Confira

O vereador Renato Reimann solicitou na Câmara Municipal a construção de uma capela mor-
tuária no Distrito de Vila Nova. Devido à falta de local adequado para realizar velórios e ceri-
mônias fúnebres no Distrito de Vila Nova, o vereador Renato Reimann solicita a construção 
da capela mortuária. Segundo a justificativa da  Indicação nº 421/2016, encaminhada ao Poder 
Executivo, a finalidade é proporcionar maior comodidade aos familiares enlutados.  Veja mais
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Agrônomo Ricardo Palma usa a Tribuna Livre observado pelos vereadores 

Guia rebaixada de acessibilidade é solicitada em cruzamento

O vereador Rogério Massing propôs, na Indicação nº 424/2016, a implantação 
de uma guia rebaixada de acessibilidade no cruzamento das ruas Luiz Dalcanal-
le Filho com Batista Luzardo, em frente à Escola Municipal Henrique Brod, no Jar-
dim Panorama. Segundo ele, o fluxo de pessoas com deficiência que circulam pelo lo-
cal é grande e por isso é necessária a instalação para melhor mobilidade. Entenda

Vereador solicita capela mortuária no Distrito de Vila Nova
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http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7010_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7013_texto_integral 


Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br

Veja todas as propostas 
da sessão de 24/10/16

Toledo Legislativo n°94
Sessão de 24/10/2016

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
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod

