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Ginastas: Superação e Olimpíada na tribuna

A ginasta Morgana Gmach, integrante da seleção de conjunto de GR do Brasil nas Olimpí-
adas, usou a tribuna na Câmara Municipal na segunda-feira, dia 5. Acompanhada da mãe 
Loriele, da irmã Mayra, do coordenador do projeto da GR, Pedrinho Furlan, da gestora 
Vilma Rohde, professoras e ginastas, a atleta olímpica de Toledo agradeceu o espaço na 
Câmara. Morgana relatou dificuldades mas disse que a participação na Olimpíada do Rio de 
Janeiro foi uma experiência única, uma coisa maravilhosa, que todo atleta almeja.  Confira

Ginastas Morgana e Mayra usaram a tribuna da Câmara para falar da Olimpíada e agradecer
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Vereador pede asfalto contra barro em ruas de bairro
Várias ruas do bairro Canta Galo, no Distrito de Novo Sarandi, têm enfrentado problemas nos 
dias de chuva. Elas não possuem pavimentação asfáltica e devido a isso ficam intransitáveis, 
principalmente nos dias de chuvas. O vereador Odair Maccari apresentou na Câmara Municipal 
para ser enviada ao Poder Executivo, a Indicação nº 367, onde solicita a pavimentação asfál-
tica no bairro Canta Galo. “Trata-se de um antigo anseio e reivindicação da população desse 
bairro e esta indicação é de extrema necessidade para oferecer uma melhor estrutura para os 
moradores”, aponta o vereador, destacando que além de atender os moradores do bairro Canta 
Galo, o asfalto também traria uma  valorização dos imóveis situados nesta região.  Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/ginastas-falam-de-superacao-e-da-olimpiada-na-camara
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6904_texto_integral


Vereador pede 
piscina de
hidroginástica 
em centro de 
idosos 

Vereador pede ampliação do 
TooReciclando ao interior

Para atender pedido 
dos idosos, o verea-
dor Reinaldo Rocha 
solicitou ao Poder 
Executivo a instala-
ção de piscina de hi-
droginástica no cen-
tro de idosos na Vila 
Industrial. O pedido 
veio diretamente da 
comunidade, segun-
do o vereador, que 
destaca na Indicação 
nº 369 que o equipa-
mento serviria para 
recuperar o condicio-
namento físico e ain-
da conquistar outros 
benefícios à saúde 
dos idosos. Veja mais

Devido aos benefícios alcançados com a implantação do programa 
TooReciclando, o vereador Renato Reimann sugere, através da In-
dicação nº 370, a ampliação do programa. O vereador solicita no 
documento ao Poder Executivo  que a coleta atenda também os dis-
tritos, vilas e localidades situadas no interior do Município de To-
ledo. “Visto que, o programa além de contribuir significativamente 
com o meio ambiente, acabou melhorando as condições de trabalho 
e renda dos catadores de materiais recicláveis, como também favo-
receu aos próprios moradores que acabam tendo maior facilidade 
no descarte desse tipo de material”, aponta o vedreador. Entenda

Vereador solicita construção de teatros em bairros

Os bairros Panorama e São Francisco vêm se desenvolven-
do de maneira acelerada, à medida que a quantidade de morado-
res também cresce nessas regiões. Foi notada ainda a falta de lo-
cais disponíveis para entretenimento daquelas famílias que, por 
muitas vezes, precisam se deslocar até o centro da cidade para 
prestigiar algum evento. Levando em consideração a importân-
cia que a cultura tem para a sociedade, o vereador Ademar Dor-
fschmidt, através das Indicações nº 364/2016 e nº 365/2016, pede 
a construção de um teatro em cada um dos bairros mencionados.

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6907_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6908_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6901_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6902_texto_integral


Projetos do Plano Diretor têm 80 propostas de emendas

A Câmara Municipal aprecia em turno final na próxima segunda-feira, dia 12 de se-
tembro, os projetos da revisão do Plano Diretor de Toledo. A revisão do Plano Dire-
tor abrange o Projeto de Lei Complementar nº 1/2015, que prevê “a revisão e reformu-
lação do Plano Diretor Municipal - Toledo 2050, estabelece diretrizes e proposições 
para o planejamento, desenvolvimento e gestão do território” de Toledo; o Projeto de 
Lei nº 216, que prevê “o Novo Sistema Viário Urbano” de Toledo; o Projeto de Lei nº 
217, que “define os perímetros das zonas urbanas e de expansão urbana” de Toledo e o 
Projeto de Lei nº 218, que trata do zoneamento do uso e da ocupação do solo urbano de 
Toledo. Os projetos receberam 80 emendas da comunidade e dos vereadores. Confira

Vereador pede asfaltamento da OT-107 
até Distrito de São Miguel

O vereador Odair Maccari apresentou na Câmara Municipal a Indicação nº 368, para que 
seja feita a pavimentação asfáltica em trecho da estrada rural OT-107 que liga os Distritos 
de São Miguel e Novo Sarandi. Segundo o documento, no trecho da ponte do Rio Guaçu 
até o Distrito de São Miguel a estrada já recebeu pavimentação asfáltica em sua maior 
parte, mas no trecho de Novo Sarandi até a ponte do Rio Guaçu, incluindo  o trecho até 
a sede do Distrito de São Miguel, ainda resta um pedaço a pavimentar. “Ambos os dis-
tritos rurais são relevantes para o desenvolvimento do município, especialmente por se-
rem comunidades cuja economia vem da agricultura”, aponta o vereador. Segundo ele, 
este é o principal meio de acesso entre os dois distritos, sendo imprescindível seu bom 
estado de conservação para o deslocamento dos moradores e o escoamento da produção. 
Ele destaca que o trecho possui um grande tráfego de caminhões de transporte de suínos, 
bovinos e laticínios e também o transporte escolar e de moradores da região. Saiba mais
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Projetos do Plano Diretor e emendas tiveram primeira votação segunda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprecia-80-emendas-aos-projetos-do-plano-diretor
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6905_texto_integral
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