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Câmara discute adequações do Plano Diretor

A Comissão Especial 
da Câmara Municipal 
que aprecia os pro-
jetos de revisão do 
Plano Diretor esteve 
reunida nesta terça, 
dia 5, na Prefeitura 
de Toledo para tra-
tar da recomendação 
do Ministério Pú-
blico de adequação 
das propostas. No 
encontro, que con-
tou pelo Executivo 
com as participações 
do prefeito Beto Lu-
nitti, do presidente 
da Câmara, Ademar 
Dorfschmidt, secre-
tários e assessores, 
além do coordena-
dor do Plano Dire-
tor, Ênio Perin, foi 
definido que serão 
feitas adequações 
nas propostas. Pela 
Comissão Especial 

participaram os vereadores Adriano Remonti, presidente; Sue-
li Guerra, Luís Fritzen, Tita Furlan e Expedito Ferreira, além dos 
vereadores Walmor Lodi e Genivaldo Paes e do assessor jurídico 
Eduardo Hoffmann. Na segunda-feira, dia 4, a Comissão Especial 
esteve reunida e discutiu o trabalho já realizado, recebendo ainda 
o último dos três pareceres iniciais dos relatores, que subsidiarão o 
parecer da vereadora Sueli Guerra, após os devidos ajustes. Confira 

Comissão Especial reuniu-se com o Executivo para ver adequações na proposta
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Vereadores sugerem criação de CMEI em São Luiz 

Os vereadores Rogério Massing e Sueli Guerra, através da Indicação 289/2016, sugerem que 
seja feita a implementação de Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no Distrito de 
São Luiz do Oeste. Segundo os vereadores, a educação infantil está preconizada na Consti-
tuição e é direito das crianças com idade entre zero e cinco anos, com isonomia de direito, 
equidade de acesso, permanência e qualidade para filhos e filhas dos trabalhadores urbanos 
e rurais; mesmos direitos estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Plano Nacional de Educação. Saiba mais
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Vereador pede 
travessia 
elevada junto 
ao CMEI da 
Paulista

Câmara parabeniza Aldeia Betesda 
pelos 45 anos de atuação 

Devido a pedidos da 
comunidade o ve-
reador Airton Paula 
fez a indicação de 
n° 283/2016, a qual 
pede a instalação de 
uma travessia ele-
vada em frente ao 
CMEI Rosângela 
Andreoli, na Vila 
Paulista.  Devido ao 
grande fluxo de ve-
ículos que trafega 
nessa área, segun-
do o vereador, a tra-
vessia elevada traria 
uma maior seguran-
ça aos alunos e à co-
munidade. Veja mais

A Câmara Municipal aprovou na sessão de segunda-feira, dia 4, mo-
ção de aplausos ao Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Be-
tesda pelos 45 anos de fundação da entidade assistencial não-gover-
namental. A proposta foi apresentada por 16 vereadores e aproada por 
unanimidade e destaca a trajetória do Centro Social e Educacional Al-
deia Infantil Betesda. Fundada em 18 de junho de 1971, inicialmente 
a instituição prestava atendimento na modalidade orfanato, passando 
seis anos depois ao atendimento no regime de creche. Hoje além de 
trabalhar na modalidade de Educação Infantil, a Aldeia Betesda tem 
atuação no atendimento de crianças e adolescentes no contraturno 
escolar, e realiza ações junto à terceira idade e aos pais dos alunos. 
A Aldeia Betesda, carinhosamente assim conhecida, atua dentro das 
normativas da legislação educacional e assistencial vigente, destaca 
o Requerimento nº 85, que enaltece o trabalho desenvolvido. Assina-
do pelos vereadores Rogério Massing, Ademar Dorfschmidt, Airton 
Paula, Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, Lucio de Marchi, Luís 
Fritzen, Luiz Johann, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Odair Macca-
ri, Reinaldo Rocha, Renato Reimann, Sueli Guerra, Vagner Delabio 
e Walmor Lodi, o documento  “parabeniza os fundadores, colabora-
dores, patrocinadores e apoiadores desta entidade que dignifica o tra-
balho educacional e assistencial no Município de Toledo”. Entenda

Vereador quer viatura nova 
para PM em Vila Nova
O vereador Renato Reimann solicitou na sessão da Câmara Munici-
pal a disponibilização de uma viatura nova para o Subdestacamento 
da Polícia Militar do Distrito de Vila Nova. A proposta oficializada 
no Requerimento nº 86 requer que seja encaminhado ofício ao depu-
tado estadual José Carlos Schiavinato solicitando que interceda jun-
to ao secretário de Segurança Pública do Paraná, a disponibilização 
de uma viatura nova para uso da unidade. O vereador lembra que em 
6 de novembro 2014 foram retomadas as atividades do Subdestaca-
mento da Polícia Militar de vila Nova, atendendo às inúmeras reivin-
dicações da comunidade, lideranças e autoridades locais. O vereador 
aponta que  o retorno das atividades da unidade deve melhorar a 
segurança pública do Distrito de Vila Nova e proximidades, como 
o Distrito de Novo Sarandi e Novo Sobradinho, além das respec-
tivas zonas rurais, cujo território abrange uma área de 176,24Km². 
“Nesse sentido, considerando a área a ser atendida e patrulhada, 
torna-se imprescindível a disponibilização de uma viatura policial 
nova, para que seja possível garantir um atendimento ágil e eficien-
te naquela região”, aponta o vereador Renato Reimann. Saiba mais

Vereador pede 
reforma nos 
pontos para 
alunos de 
Novo Sarandi  
O vereador Odair 
Maccari fez a Indi-
cação n° 285/2016, 
onde solicita a re-
forma dos pontos de 
ônibus para os estu-
dantes do Distrito de 
Novo Sarandi. Mac-
cari diz que a atual 
situação necessita 
de uma reforma ge-
ral, como bancos e 
cobertura. Segundo 
o vereador, a medi-
da é necessária para 
que os estudantes 
tenham um mínimo 
de conforto enquan-
to aguardam o seu 
transporte. Confira
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Vereadores fazem silêncio em homenagem a Dom Irineu Scherer

A morte do bispo da Diocese de Joinville, Dom Irineu Scherer, foi lembrada na sessão da 
Câmara Municipal de Toledo na segunda-feira, dia 4, com um minuto de silêncio logo após 
a abertura dos trabalhos pelo presidente Ademar Dorfschmidt. Dom Irineu, que atuou por 
vários anos na Catedral Cristo Rei e foi ordenado bispo em Toledo - na Festa da Fé, em 
20 de julho de 1998, no Estádio 14 de Dezembro -, juntamente com Dom Anuar Batistti, 
foi encontrado morto em sua residência na manhã de sábado. A Câmara Municipal repre-
sentou Toledo na missa solene de corpo presente, em Joinville, através do secretário da 
Mesa Diretora, vereador Vagner Delabio, designado para participar das despedidas. Confira 

Vereador pede tapa-buracos junto ao Teatro Municipal

A indicação de n° 284/2016, feita pelo vereador Airton Paula, propõe que se-
jam tapados os buracos na Rua Júlio de Castilhos, via situada nos fundos do Tea-
tro Municipa. A situação atual está causando transtorno aos condutores no local,  
aponta o vereador. O vereador Airton informa que fez a indicação a pedido da comuni-
dade da Vila Industrial, especialmente nesta área próximo ao Teatro Municipal. Entenda
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Vereadores realizaram um minuto de silêncio como homenagem ao bispo de Joinville

Vereador sugere tapa-buracos na Novo Sarandi-São Miguel
O vereador Odair Maccari, através da Indicação 286/2016, sugere que seja realiza-
da operação tapa-buracos na parte pavimentada da OT-426, estrada que liga Novo 
Sarandi a São Miguel. A estrada possui um enorme fluxo de caminhões que aca-
bam tendo dificuldades para passar pois se deparam com os buracos deixados no asfal-
to, segundo o vereador. Ele aponta ainda que se não for realizada a operação tapa-bura-
cos o asfalto vai ceder cada vez mais, ocasionando um dano ainda maior. Veja mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-interrompe-sessao-para-silencio-por-dom-irineu
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6781_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6783_texto_integral


Vereador pede melhorias entre a BR 163 e a OT 107
O vereador Renato Reimann, através da Indicação 288/2016, sugere que seja feita a recupera-
ção e melhorias na estrada municipal pavimentada OT–107 que liga a rodovia BR–163 à sede 
do Distrito de São Miguel. A estrada rural conta com vários pontos críticos causados pela ação 
da água ou pelo uso, aponta o vereador, porém a principal queixa dos motoristas é em relação 
ao nivelamento entre a pista principal e o acostamento. Assim, como a pista é estreita para o 
tráfego de dois veículos, quando há um encontro ambos necessitam utilizar-se do acostamento. 
Para o vereador as medidas devem ser tomadas em regime de urgência, a fim de promover a me-
lhoria na qualidade de vida dos usuários da estrada municipal pavimentada OT–107.  Entenda

Câmara de Toledo vai sediar curso de preparação a vereador

A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Toledo, em parceria com o progra-
ma Casulo Sócio-Tecnológico da Unioeste, realiza nos meses de julho e agosto o curso 
de capacitação “Ser Vereador/a numa Perspectiva Sócio Empreendedora”. O curso visa 
atender os pré-candidatos a vereadores e demais interessados e será realizado na Câma-
ra Municipal de 12 de julho a 2 de agosto e tem inscrições até o dia 7 de julho. Confira 
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Reunião definiu detalhes da realização do curso para vereadores, candidatos e interessados
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