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Câmara manifesta consternação com tragédia da Chapecoense

O presidente da Câmara Municipal de Toledo, Ademar Dorfschmidt, declarou-se consterna-
do com a tragédia que atingiu nesta terça-feira, dia 29, o avião que transportava a equipe da 
Chapecoense, dirigentes e jornalistas na região de Medellín, na Colômbia. “Estamos cons-
ternados com o que aconteceu, além do esporte as famílias estão sofrendo, as dos atletas e 
dirigentes e em especial as famílias catarinenses de Toledo e do município vizinho de Casca-
vel, de onde era o técnico Caio Júnior e seu sobrinho", disse o presidente da Câmara. Entenda

Foto:Paulo Torres

Vereador solicita repintura de meios-fios em rua da Vila Pioneiro
Moradores da região da Vila Pioneiro têm reclamado de uma situação na Rua Lopei, entre 
a Rua Dr. Ciro Fernando e a Rua dos Pioneiros. Essa está relacionada com os meios-fios do 
local, onde aqueles de cor amarela já estão muito desgastados, afetando assim o tráfego pelo 
local. Portanto, o vereador Airton Paula pede na Indicação nº 451/2016 a repintura dos re-
feridos meios-fios, trazendo assim uma maior segurança àqueles que utilizam a via. Confira

Bandeiras na Câmara Municipal de Toledo foram colocadas a meio mastro em manifestação de luto

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-expressa-consternacao-com-tragedia-da-chapecoense
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7068_texto_integral


Secretária-geral do SerToledo Marlene da Silva falou aos vereadores e comunidade na Tribuna Livre
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Servidores pedem apoio aos vereadores na Tribuna Livre 

AFoi apresentada na Câmara Municipal na sessão de segunda-feira, dia 28, a Indicação nº 453, 
do vereador Renato Reimann, que solicita a instalação de sinalização nas estradas municipais 
da indicação da velocidade máxima e alertando sobre a circulação de máquinas e implemen-
tos agrícolas.O vereador aponta que  o setor agrícola, pecuário e leiteiro vem alcançando ex-
celentes resultados, desempenhando importante papel no crescimento e desenvolvimento do 
Município de Toledo, tanto no meio rural como na cidade. Isto se deve em parte às rodovias 
rurais, que levaram o asfalto ao interior.  Para o vereador no entanto a qualidade das estradas 
rurais pavimentadas vem causando grande preocupação dos usuários dessas vias, em especial 
dos agricultores, em razão do grande fluxo de veículos aliado ao excesso de velocidade. “Há 
de se ressaltar ainda que essas vias continuam sendo estradas rurais, onde além dos veículos 
de passeio, circulam máquinas agrícolas e veículos de carga”, aponta o vereador. Para ele vi-
sando garantir a segurança dessas vias é necessário que seja reforçada a sinalização existente, 
indicando se tratar de uma via rural com velocidade máxima de 60Km/h. O vereador aponta 
ainda no documento ao Poder Executivo a necessidade de que ,”seja sinalizada a existência 
de grande circulação de máquinas, implementos e veículos de carga (e presença de animais 
quando for o caso).” Assim, com um pequeno investimento acredita-se que seja possível me-
lhorar a segurança das vias rurais de nosso município, aponta Renato Reimann. Saiba mais

Vereador propõe sinalização de velocidade nas rodovias rurais 

A Tribuna Livre foi ocupada na sessão de segunda, dia 28, pelo Sindicato dos Servido-
res Municipais, através de sua secretária-geral, Marlene da Silva. A sindicalista mani-
festou no espaço a sua preocupação com o corte do vale-alimentação dos servidores de 
Toledo, solicitando apoio dos vereadores. Ela relatou que a entidade soube da medida 
através do Diário Oficial Digital do Município, no dia 21. Marlene da Silva disse na Tri-
buna Livre ser espantoso receber esta notícia assim e lamentou que ela tenha sido defi-
nida “justamente numa época em que o servidor mais precisa” dos recursos. Entenda

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7070_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/servidores-usam-a-tribuna-livre-e-pedem-apoio-aos-vereadores


Requerimento propõe moção de aplausos a major do 19º Batalhão
Os vereadores Ademar Dorfschmidt, Luís Fritzen, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Renato 
Reimann, Tita Furlan, Vagner Delabio, Walmor Lodi e a vereadora Sueli Guerra apresentaram 
na sessão de segunda-feira requerimento de moção de aplausos ao major Leonel José Beserra 
pelos  serviços prestados à frente ao 19º BPM. O documento com apoiamento afirma que a mo-
ção “é uma singela forma, diante da magnitude do trabalho desenvolvido pelo nobre major”. 
O Requerimento nº 127 aponta que enquanto comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar 
o major mostrou “caráter ilibado, personalidade dedicada e participativa no desenvolvimento 
do município.” “O Policial deve ter equilíbrio emocional para resolver todo tipo de situação 
e desejo de servir a população salvando vidas”, aponta o documento, acrescentando que  este 
profissional “deve ter raciocínio rápido; disciplina; coragem; liderança; boa saúde; capacida-
de de trabalhar em equipe, de trabalhar sob pressão, de não se abalar quando se depara com 
situações diversas, de decidir e de cumprir ordens.” Por tudo isso ele aponta que “se justifica 
esta moção de aplausos e solidariedade, no desejo desta Casa de Leis para que pessoa com 
tão elevada conduta, siga esta brilhante carreira lastreada de absoluto sucesso.” Veja mais
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O vereador Renato Reimann apresentou na Câmara Municipal na sessão de segunda-feira, 
dia 28, a Indicação nº 452, que solicita reparos e melhorias nas placas de sinalização de trân-
sito da Rodovia Municipal OT-007. O documento ao Poder Executivo Municipal solicita que 
seja feita a realização de reparos e melhorias nas placas de sinalização de trânsito da rodovia 
no trecho que liga a cidade de Toledo ao Distrito de Vila Nova. “Muitas das placas de sina-
lização do trecho em questão simplesmente sumiram, outras foram danificadas por veículos, 
pela ação do tempo ou por vândalos”, aponta o vereador. O documento assinala também que a 
situação vem causando preocupação em razão do risco de acidentes no local. “Assim, consi-
derando que a referida estrada é de extrema importância, pois é muito utilizada pelos produto-
res rurais residentes nas proximidades, também sendo utilizada por veículos vindos de outros 
distritos e municípios, constata-se um grande fluxo de veículos, razão pela qual é impres-
cindível a constante manutenção da sinalização naquele trecho”, aponta o vereador. Confira

Vereador quer reparos na sinalização da Toledo-Vila Nova
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