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Câmara debate centro tecnológico e Plano Diretor

A adequação do Pla-
no Diretor visando 
instalar um centro 
tecnológico no Dis-
trito de Novo So-
bradinho foi tema de 
reunião na Câmara 
nesta terça, dia 3, a 
partir das 8:30h. O 
encontro reuniu 14 
vereadores, entre os 
quais os cinco que 
integram a Comis-
são Especial do Pla-
no Diretor, que está 
apreciando os quatro 
projetos de leis que 
preveem a sua re-
visão. Participaram 
ainda o presidente 
da Câmara, Ademar 
Dorfschmidt, o chefe 
do Gabinete do Pre-
feito, Jadyr Donin 

e o secretário da Fazenda Neuroci Frizzo, além do diretor financeiro da 
Prati-Donaduzzi Antonio Torquato e a engenheira civil da empresa, Flá-
via Baldório Batista, além de outras autoridades e lideranças. Confira 

Reunião na Câmara debateu o projeto do centro tecnológico com diretor da Prati-
-Donaduzzi e autoridades do Executivo

Foto:Paulo Torres

Vereador quer reforma nas escadarias do Teatro Municipal

O vereador Reinaldo Rocha apresentou na Câmara Municipal proposta de que seja fei-
ta uma reforma nas escadarias do Teatro Municipal. O vereador aponta na Indicação 
nº 172 que o teatro é um dos cartões de visita de Toledo, onde muitos visitantes fazem 
questão de fazer uma foto. No entanto, desde sua inauguração em 1999 não foi executa-
da reforma nas escadarias, que hoje apresentam aspecto visual que deixa a desejar. Se-
gundo o documento, com o passar dos anos parte da estrutura está quebrada e alguns 
azulejos próximo à rampa estão se desintegrando. O documento apresentado na Câma-
ra afirma que seu objetivo é “melhorar aspecto visual do Teatro Municipal”. Saiba mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-debate-plano-diretor-e-parque-tecnologico
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6592_texto_integral


Vereador quer 
nomear 
próprio 
público 
como Mauro 
Maiorki

Câmara aprova aplausos à UBS do Coopagro 
pelo uso de plantas medicinais

O vereador Lucio 
de Marchi, quer 
que Mauro Mauri 
Maiorki, também co-
nhecido como “Bu-
tim”, seja homenage-
ado com seu nome em 
um próprio público 
do município de To-
ledo. Através da In-
dicação nº 164/2016, 
o vereador propôs na 
Câmara a homena-
gem ao ex-atleta, ex-
-dirigente esportivo 
e ex-secretário dos 
Esportes por vários 
anos, recentemente 
falecido.Veja mais

A Câmara Municipal aprovou homenagem à UBS do Jardim Coo-
pagro pelo uso de plantas medicinais nos tratamentos complemen-
tares de doenças. Através do Requerimento nº 52 os vereadores 
Marcos Zanetti, Rogério Massing, Lucio de Marchi, Luiz Johann, 
Neudi Mosconi, Reinaldo Rocha e Renato Reimann destacam o 
uso de plantas medicinais nos tratamentos de doenças e de cura 
de ferimentos no órgão. O documento destaca que funcionários e 
pacientes apontam a melhora ocorrida a partir do uso de plantas, 
em tratamento complementar ao convencional. O ambulatório de 
feridas atualmente conta com uma equipe altamente qualificada e 
capacitada, composta por médico, enfermeiros e técnicos de enfer-
magem. O documento destaca  o empenho e dedicação da equipe, 
reconhecendo os “bons serviços prestados” pelo órgão. Entenda

Vereador pede 
h a b i t a ç ã o 
no Portal da 
Transparência 
O vereador Marcos 
Zanetti, pela Indi-
cação nº 165/2016, 
propôs a inclusão da 
lista dos cadastros 
ativos do programa 
habitacional no Por-
tal da Transparên-
cia do Município de 
Toledo. A proposta 
visa permitir o acom-
panhamento da si-
tuação cadastral de 
cada pessoa, dando 
mais transparência 
ao processo habi-
tacional. Entenda

Câmara destaca os 30 anos de atuação da Utam 
A Câmara Municipal aprovou segunda-feira, dia 2, moção de aplau-
sos à União Toledana das Associações de Moradores (UTAM), pelos 
30 anos de existência. A manifestação do Poder Legislativo foi pro-
posta pelos vereadores Rogério Massing, Lucio de Marchi, Neudi 
Mosconi, Reinaldo Rocha, Renato Reimann, Tita Furlan e Vagner 
Delabio. Segundo eles, a Utam foi instituída para unir, integrar e 
congregar as associações de moradores, aglutinando-as para o forta-
lecimento da vida comunitária, voluntária e solidária. A entidade teve 
como primeiro presidente Aldenor Otacílio dos Santos e atualmente 
tem à sua frente  Artulino Rosalvo Hesper e luta por conquistar sua 
sede própria. “Na esperança de que a premissa de sua fundação seja o 
cerne da sua existência, o legislativo toledano congratula-se com ex-
-presidentes, colaboradores, apoiadores e presidentes de associações 
de moradores pelo 30º ano de existência desta entidade representa-
tiva”, destaca o Requerimento nº 53 da Câmara Municipal. Confira

Indicada a conclusão de passarela de 
acesso a CMEI de Vila Nova
O Centro de Educação Infantil Fani Matilde Bilibio é uma impor-
tante conquista para Vila Nova. Ele atende inúmeras crianças diaria-
mente, e, por isso recebe um grande fluxo de pessoas, principalmen-
te nos horários de entrada e saída das aulas. Ainda não existe porém 
um acesso adequado ao CMEI, o que acaba gerando tumulto e inse-
gurança no local, conforma apontou o vereador Renato Reimann na 
Câmara Municipal. Ele apresentou a Indicação nº 169/2016, onde 
solicita a conclusão e ampliação da passarela de acesso, fazendo 
com que ela chegue até o portão, sugerindo também a construção de 
um portal de acesso padronizado e exclusivo do CMEI. Saiba mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6584 
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6579_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6585 
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6580_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6589_texto_integral


Vereadores apreciam programa de urbanização do interior

A Câmara Municipal está apreciando o Projeto de Lei nº 21, que “institui o Programa de 
Urbanização e Revitalização de áreas urbanas em sedes distritais e em localidades do inte-
rior. Ele foi submetido a primeira votação na sessão de segunda-feira, quando foi aprovado, 
devendo ir a votação final na próxima sessão. O outro Projeto de Lei na Ordem do Dia da 
sessão era o PL nº 38, que “procede à desafetação e dispõe sobre a permuta de imóveis e a 
afetação do bem a ser recebido pelo Município de Toledo”, que teve aprovado por 11 x 2 re-
querimento solicitando adiamento de sua votação. A sessão foi presidida pelo vice-presiden-
te Walmor Lodi em função de viagem a Brasília do presidente Ademar Dorfschmidt. Confira 

Câmara aprovou em primeiro turno segunda projeto de urbanização de comunidades do interior 

Vereador cobra adequações em escola do Jardim Europa
O vereador Marcos Zanetti, segundo secretário da Mesa e vereador pelo PDT, apre-
sentou requerimento de número 54 de 2016 que trata da adequação das instala-
ções da rede elétrica do Colégio Estadual Jardim Europa. De acordo com o vereador, 
as fiações da rede elétrica da escola são as mesmas desde a sua fundação - há mais de 
20 anos. Por causa disso, vários problemas elétricos e danificações de equipamen-
tos vêm acontecendo em decorrência desse descuido. A cobrança foi feita, novamente, 
ao Governo do Estado do Paraná, devido a escola em questão ser estadual. Saiba Mais

Vereador pede troca de banco em praça de Novo Sarandi
O vereador Odair Maccari solicitou ao Poder Executivo a substituição de um banco que-
brado na Praça Ângelo Citadin, em Novo Sarandi. O pedido foi feito através da Indicação 
nº 166, apresentada na Câmara Municipal na 13ª sessão ordinária, realizada segunda-fei-
ra (2). Segundo Maccari, é dever do Poder Executivo promover a manutenção de espa-
ços destinados ao lazer público, um dos exemplos citados são as praças públicas. Entenda

Foto:Paulo Torres

LEGENDA: http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprecia-programa-para-urbanizacao-do-interior 
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6581_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6586_texto_integral


Vereador quer informações sobre convênio Município-Unioeste
Líder da oposição na Câmara pelo Partido Progressista, o vereador Luís Fritzen apre-
sentou um requerimento ao Poder Público solicitando informações sobre o convênio 
entre a Secretaria de Educação do município e a Unioeste. Segundo uma notícia pu-
blicada no site oficial da Prefeitura de Toledo, estudantes de Ciências Sociais da Unio-
este estariam aptos a realizar estágios junto aos Centros Municipais de Educação In-
fantil (CMEI). Isso motivou o vereador a questionar o tempo de duração do referido 
estágio, quais os centros escolhidos para alocar os estagiários, qual o conteúdo a ser 
abordado pelos estagiários na sua grade de atividades, entre outras. Veja na íntegra

Solicitada limpeza no calçadão 
do cemitério de Novo Sarandi 
O vereador Odair Maccari solicitou ao Poder 
Executivo, através da  Indicação nº 167, que 
faça limpeza no calçadão de entrada no cemi-
tério em Novo Sarandi. O documento aponta 
que um cemitério é um local que deve estar 
sempre em um bom estado de conservação 
e isto não está ocorrendo no local. Confira 

Lombada é solicitada na 
Rua Domingos Miotto
O vereador Lucio de Marchi realizou a Indi-
cação 163/2016 propondo a implantação de 
lombada na rua Domingos Miotto. A inter-
venção seria entre as ruas Capitão Leônidas 
Marques e a Cristiano Dezanetti com o intui-
to de garantir mais segurança aos morado-
res e evitar possíveis acidentes. Saiba mais

Vereador pede programa de pavimentação dos acessos rurais 
O vereador Renato Reimann solicitou ao Poder Executivo, através da  Indicação nº 168, 
a pavimentação dos acessos às propriedades rurais de Toledo. No documento ao Poder 
Executivo o vereador indica ao Poder Executivo que sejam adotadas as medidas neces-
sárias ao efetivo inicio das obras do programa de pavimentação dos acessos às proprie-
dades rurais no Município de Toledo. O vereador ainda cita uma das propostas do atual 
governo: “Objetivo 1: Construir e manter as estradas de acesso à sede e benfeitorias das 
propriedades com asfalto …”. Tendo em vista o Plano de Governo proposto pelo atual pre-
feito, o vereador solicita que sejam iniciadas, “o mais breve possível”, as tratativas so-
bre as obras de pavimentação dos acessos às propriedades rurais no município. Confira 

Vereador sugere homenagem a pioneiro com nome de via
O senhor João Schlindwein foi um dos pioneiros de Toledo, conforme apontou na Câmara 
municipal o vereador Rogério Massing, através da  Indicação nº 171/2016. Ele era agricultor, 
morador ativo na Igreja, no Clube de Futebol e nos assuntos relevantes para a comunidade. 
Devido à sua influência e contribuição para o município, o vereador pede ao Poder Executivo a 
denominação da Estrada Rural OT-325 em homenagem ao senhor João Schlindwein. Entenda

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6582_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6587_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6583 
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6588_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6591_texto_integral
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Extraordinária aprova empréstimo e créditos 
orçamentários
Foram aprovados na 
Câmara Municipal 
de Toledo durante a 
6ª sessão extraordi-
nária, na manhã des-
ta quarta-feira, dia 4, 
três projetos de leis. 
O encontro aprovou 
em 2º turno de vo-
tação os Projetos de 
Leis nº 48 e 51, e em 
1º turno foi aprovado 
o Projeto de Lei nº 
63, todos por unani-
midade dos 16 vere-
adores presentes. Os 
aprovados em 2º tur-
no devem ser enca-
minhados para o Po-
der Executivo para 
a sanção. Confira 

Sessão extraordinária convocada pelos vereadores aprovou dois projetos em turno 
final

Foto:Paulo Torres

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://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-aprovam-projetos-de-leis-em-extraordinaria

