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Entidade agradece apoio a medidas contra a corrupção

A sessão da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 31, contou com a presença de representan-
tes do Observatório Social de Toledo, os quais acompanharam a apreciação de requerimento 
de apoio à campanha “Dez Medidas contra a Corrupção” e usaram a Tribuna Livre. Através do 
representante Carlos Rocha, o Observatório destacou seu profundo agradecimento à comu-
nidade de Toledo pelas assinaturas proporcionadas à campanha, afirmando que é gratificante 
constatar que nossa cidade tem essa enorme capacidade de mobilização. Rocha agradeceu à 
Câmara, que “tão bem representa nossa sociedade” e soube e sabe representar a população, 
tanto que a entidade está usando a tribuna para defender as medidas contra a corrupção.  Confira

Membros do Observatório Social observam representante usando a tribuna
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Audiência dia 9 debate proposta de data para cuidador social 
A Câmara Municipal realiza no dia 9, a partir das 14h, audiência pública para dis-
cutir a criação de data alusiva ao cuidador social. A audiência está a cargo da Co-
missão da Saúde, Seguridade Social e Cidadania, cujo presidente, Marcos Zanet-
ti, convocou a audiência. A proposta de criação do Dia do Cuidador Social motivou 
solicitação do vereador Rogério Massing à Comissão da Saúde, Seguridade Social e Ci-
dadania para definição do critério de alta significação para criar a data. Em função disso 
a Câmara está convidando para a audiência os diretamente interessados no tema. Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/apoio-a-medidas-contra-a-corrupcao-traz-entidade-a-camara
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/audiencia-debate-criacao-de-data-para-o-cuidador-social


A Câmara Municipal recebeu na sessão de segunda-feira, dia 31, requerimento de moção de 
aplausos à Escola Municipal Professor Henrique Brod pelos 30 anos de funcionamento. O 
documento é assinado pelos vereadores Rogério Massing, Adriano Remonti, Airton Paula, 
Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, Lucio de Marchi, Luiz Fritzen, Marcos Zanetti, Neudi 
Mosconi, Odair Maccari, Professor Cido, Reinaldo Rocha, Renato Reimann, Tita Furlan, 
Vagner Delabio, Walmor Lodi e vereadora Sueli Guerra. Ele destaca a escola  localizada  no  
Jardim Panorama e manifesta à sua diretora, Noeli Mekelburg Luqueta, “os aplausos do Le-
gislativo Toledano em virtude da passagem dos 30 anos de funcionamento desta unidade de 
ensino neste município”. Fundada pelo Decreto 039/86, a Escola recebeu este nome para ho-
menagear o professor Henrique Brod, que se destacou ao longo dos anos em que trabalhou 
na educação, como inspetor de ensino entre 1961 e 1963 e entre 1970 e 1974. “A Escola Mu-
nicipal Professor Henrique Brod é uma das mais importantes em nosso município”, destaca 
o documento, apontando sua “biblioteca bem equipada, laboratórios e salas de aula em bom 
estado”. O estabelecimento atende mais de 700 alunos e conta com 52 funcionários e no 
próximo ano passará por reformas, recebendo um refeitório completo e maior capacidade. 
“Diante da importância desta unidade escolar para o município, e o grande trabalho que esta 
vem realizando para com os alunos e moradores, a Câmara parabeniza todos os funcionários 
e colaboradores, que ao longo desses 30 anos contribuíram para a formação de bons cidadãos 
e a construção de melhorias para toda a região”, finaliza o Requerimento nº 117.   Entenda

Câmara destaca os 30 anos da Escola Henrique Brod, do Panorama

A sessão da Câmara Municipal teve apresentado requerimento de moção de apoio à cam-
panha “Dez Medidas contra a Corrupção”, do Ministério Público Federal. A campanha, 
com apoio de entidades empresariais e da sociedade civil, resultou em Projeto de Lei em 
tramitação na Câmara dos Deputados. O Requerimento nº 118, assinado por 18 vereado-
res, é dirigido ao presidente do Observatório Social de Toledo, professor Cleber Antônio 
Lindino, vindo ao encontro de pedido feito por ele e manifesta o apoio do Poder Legis-
lativo de Toledo à campanha “Dez Medidas contra a Corrupção”. O documento lembra 
que a coleta de assinaturas foi deflagrada em Toledo em 2015 e conseguiu mais de 15 
mil adesões, representando 20,40% do total de 73.500 eleitores do Município de Toledo. 
O Requerimento nº 118 destaca que o apoio manifesta “a insatisfação com a corrupção 
que assola o Brasil e condena as práticas corruptas e as consequências que isto gera sobre 
a sociedade”. A campanha coletou acima de 2 milhões de assinaturas do povo brasileiro 
em apoio ao conjunto de providências legislativas propostas, destaca ainda o documento, 
subscrito pelos vereadores Walmor Lodi, Adriano Remonti, Airton Paula, Edinaldo San-
tos, Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, Lucio de Marchi, Luiz Fritzen, Marcos Zanetti, 
Neudi Mosconi, Odair Maccari, Professor Cido, Reinaldo Rocha, Renato Reimann, Rogé-
rio Massing, Tita Furlan, Vagner Delabio e vereadora Sueli Guerra. As medidas propostas 
são: 1) Prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação; 2) Crimi-
nalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos; 3) Aumento das penas e crime 
hediondo para corrupção de altos valores; 4) Aumento da eficiência e da justiça dos recur-
sos no processo penal; 5) Celeridade nas ações de improbidade administrativa; 6) Reforma 
no sistema de prescrição penal; 7) Ajustes nas nulidades penais; 8) Responsabilização dos 
partidos políticos e criminalização do caixa dois; 9) Prisão preventiva para evitar a dis-
sipação do dinheiro desviado e 10) Recuperação do lucro derivado do crime. Veja mais

Vereadores manifestam apoio a projeto de 
medidas contra a corrupção

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7021_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7022_texto_integral


Vereador quer semáforo 
inteligente na Cirne Lima

É possível notar o crescimento dos bairros 
do grande Coopagro, Tocantins e adjacên-
cias, e, consequentemente, a quantidade de 
veículos também aumentou. Foi percebido 
ainda que a área crítica dessa região é o cru-
zamento  da Avenida Ministro Cirne Lima 
que está localizado próximo à praça Tocan-
tins, onde ocorre semanalmente a Feira do 
Produtor. Por isso, visando trazer um maior 
conforto àqueles que circulam pela região, o 
vereador Professor Cido solicita na Indica-
ção nº 426/2016 a instalação de um semáfo-
ro inteligente no cruzamento citado. Confira

Projeto prevê guarda-volumes junto a detector de metal

A Câmara Municipal está apreciando proposta que prevê a instalação de guarda-volumes 
nas empresas que possuem porta com detector de metais em Toledo. O Projeto de Lei nº 143 
tramitou na CLR-Comissão de Legislação e Redação e na CTA-Comissão de Trabalho, Ad-
ministração e Serviços Públicos e na segunda-feira, dia 31, foi incluída na pauta da sessão. A 
proposta prevê a instalação de guarda-volumes em estabelecimentos dotados de portas com 
detector de metais, com pelo menos dez unidades, em até 90 dias após sua aprovação  Confira
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Proposta prevê implantação dos guarda-volumes até 90 dias após sua entrada em vigor 

Vereador solicita lombada na 
Rua Carlos Gomes

O vereador Marcos Zanetti solicitou a im-
plantação de redutor de velocidade do tipo 
lombada na Rua Carlos Gomes. A medida 
foi pedida ao Poder Executivo através da 
Indicação nº 429/2016 e o equipamento se-
ria instalado no trecho compreendido entre 
a Rua Osvaldo Cruz e Rua Quintino Bocai-
úva. Devido ao grande fluxo de pedestres e 
de veículos que transitam em alta velocidade 
no trecho, a implantação de redutor de ve-
locidade é necessária, segundo a justifica-
tiva do vereador no documento. Veja mais 

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7024_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/projeto-preve-guarda-volumes-junto-a-detector-de-metal
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7027_texto_integral
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Vereador quer placas sobre animais no Parque Ecológico

O Parque Ecológico Diva Paim Barth recebe um grande número de pessoas com seus ani-
mais de estimação, e algumas ainda que realizam cavalgadas no local, apontou o verea-
dor Aparecido Cardoso, o “Professor Cido”, na sessão de segunda, dia 31. Seguindo ele,  
muitas dessas pessoas não se preocupam com os demais frequentadores, pois frequente-
mente são realizadas reclamações acerca de dejetos de animais, o que traz um grande des-
conforto a todos. Por isso, o vereador Professor Cido, através da Indicação nº 425/2016, 
pede a implantação de placas com frases educativas e a disposição de sacos plásticos, para 
que assim facilite a limpeza desses dejetos por parte dos donos desses animais. Entenda

Vereador solicita parque infantil na Linha Lajeado

Para uma melhor condição de lazer e diversão para as crianças e adolescentes da Linha La-
jeado, o vereador Renato Reimann solicita a instalação de um parque infantil na localidade. 
A proposta foi apresentada na Câmara na sessão de segunda-feira através da Indicação nº 
428/2016. Segundo o vereador, a melhoria já é uma reivindicação antiga dos moradores que 
têm filhos em fase de crescimento, para que esses tenham onde brincar e se divertir.  Saiba mais 

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
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7023_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7026_texto_integral

