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Abertura do ano legislativo: investimentos visam as 
pessoas
A Câmara Munici-
pal de Toledo abriu 
o ano legislativo 
de 2016 no dia 11, 
ouvindo o prefeito 
Luís Adalberto Beto 
Lunitti Pagnussatt a 
partir das 14h sobre 
a situação do Muni-
cípio e as providên-
cias que considera 
necessárias. “Os in-
vestimentos reali-
zados pelo governo 
municipal têm como 
principal meta gerar 
satisfação e felicida-
de para as pessoas”, 
disse o prefeito na 
mensagem aos vere-
adores. Cumprindo o 
artigo 55 da Lei Or-
gânica de Toledo, o 
prefeito destacou na 
mensagem os inves-
timentos “em espor-
tes e lazer, educação, 
saúde – com foco  

na Estratégia Saúde da Família – e assistência social”, apontando que 
Toledo tem 113 pontos de lazer e recreação na sede e interior e colocou 
13 equipes de saúde da família em funcionamento, além de implan-
tar em 2015 o NASF-Núcleo de Apoio à Saúde da Família para atuar 
junto às equipes e abrir a UPA e Casa Abrigo, anunciando ainda outras 
metas e ações, como reurbanizações e novos CMEIs e UBSs. Confira

Prefeito esteve na Câmara e falou das ações de 2015 e metas par o ano, destacando 
importância do Plano Diretor

Foto:Felipe Fachini

Audiência na Câmara expõe dados da saúde de Toledo
A Comissão da Saúde e Seguridade Social   realizará audiência pública para  a demonstração 
circunstanciada da execução do plano de saúde no último quadrimestre do ano passado nesta 
sexta-feira, dia 12 de fevereiro, às 18:30h, na Câmara Municipal. A audiência está prevista na 
Lei Complementar nº 141 e deve expor dados de atendimentos, investimentos, nascimentos 
e mortalidade em Toledo, entre outros, no período de setembro a dezembro. A norma federal 
estabelece a demonstração circunstanciada da execução do plano de saúde no parágrafo 5º 
do artigo 36, regulamentando a Emenda Constitucional nº 29, que trata da área de saúde. 
A audiência está a cargo da Comissão de Saúde, Seguridade Social e Cidadania. Veja mais

http://www.toledo.pr.leg.br/prefeito-diz-na-camara-que-investimentos-visam-as-pessoas
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-retoma-atividades-e-tem-audiencias-das-contas-e-da-saude


Operação tapa turacos é solicitada na rua Carlos 
Barbosa 
Os moradores da rua Carlos Barbosa estão insatisfeitos com a situação 
em que ela se encontra, já que apresenta um grande número de buracos. 
Diante disso, o vereador Airton Paula apresentou a Indicação nº 3 solici-
tando que seja realizada uma operação tapa buracos no local. Veja mais

Roçada na OT-
007 é solicitada 
através de 
indicação 

Movimento Ecomigo é indicado a receber moção 
de aplausos
A produção de lixo aumenta a cada dia, e, por isso, vereadores solici-
tam moção de aplausos ao Movimento Ecomigo, através do Requeri-
mento nº 3. A entidade fabrica diversos produtos a partir de materiais 
reciclados e reutilizados. Com o lema “Pequenos gestos produzem 
grandes efeitos”, o grupo tem como objetivo a reeducação da popula-
ção, para que esta desenvolva uma consciência sustentável. Confira 

Reforma da Câmara Municipal prioriza plenário

Com contrato assinado desde a metade do ano passado a Câmara 
Municipal de Toledo vem passando por reformas. Entre elas estão a 
reestruturação do telhado, pintura e impermeabilização de algumas 
aberturas no Edifício Güerino Viccari, sede do Poder Legislativo. 
O termo assinado pelo Poder Legislativo com a Empresa Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdur), tem o valor de 
R$ 185.223,22, com economia significativa pela Câmara Munici-
pal. As estimativas iniciais, após as primeiras consultas a preços de 
mercado, eram de gastos de R$ 500 mil para a obra. Entenda mais  

A Indicação nº 
9/2016 solicita que 
seja providenciada a 
realização de roçadas 
nas margens da Ro-
dovia Municipal OT-
007, que liga a cidade 
de Toledo ao Distrito 
de Vila Nova, nota-
damente no trecho 
compreendido entre 
a ponte sobre o Rio 
Guaçu e o Abatedou-
ro Municipal. Em al-
guns pontos, o mato 
está dificultando a 
visibilidade das pla-
cas de sinalização e 
tornando perigoso o 
tráfego de veículos, 
ciclistas e pedes-
tres, pelo fato de não 
existir acostamen-
to naquela rodovia.
 O ponto mais crí-
tico é neste trecho, 
onde a vegetação, 
que já invadiu a via, 
impede a utilização 
de toda a largura da 
pista, aumentando os 
riscos de acidentes 
no local. Além dis-
so, devido ao inten-
so número de auto-
móveis, caminhões, 
motocicletas e veí-
culos de transporte 
escolar, é necessária 
a manutenção cons-
tante, em especial 
da roçada, para ofe-
recer condições mí-
nimas de segurança 
aos usuários.  Saiba 
mais sobre o assunto
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Reforma e pintura concentrou-se no Plenário Edílio Ferreira antes do reinício das 
sessões

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6297_texto_integral
 http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6313_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/reforma-da-camara-municipal-segue-ate-fereveiro
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6305_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6305_texto_integral


Comissões apreciam projetos e enviam para votação em plenário

A Câmara Munici-
pal de Toledo ini-
ciou suas atividades 
parlamentares ordi-
nárias na terça-feira, 
dia 2, através das Co-
missões Permanen-
tes, sendo apreciados 
na primeira reunião 
ordinária de 2016 os 
projetos em tramita-
ção da Comissão de 
Legislação e Reda-
ção (CLR). Foram 
aprovados todos os 
Projetos de Leis na 
pauta, que agora de-
verão ser encami-
nhados para a vo-
tação nas próximas 
sessões da Câmara 
Municipal. Já nesta 
quarta-feira, dia 4, 
pela manhã, será rea-
lizada a reunião ordi-
nária da Comissão de 

Comissões Permanentes abriram trabalhos em fevereiro ainda antes das ses-
sões ordinárias

Indicação reitera pedido de cer-
camento próximo ao Parque das 
Águas

A Indicação nº 1, do vereador Ademar Dor-
fschmidt, sugere destinar um local no Mer-
cado Municipal de Toledo para os inte-
grantes do Movimento Ecomigo que criam 
produtos com reciclagem e reutilização de 
materiais, mostrando que é possível reci-
clar 80% do lixo existente. Com essa desti-
nação, o grupo poderá contribuir no desen-
volvimento de uma consciência sustentável 
na população, aponta o vereador. Veja mais  

Vereador solicita local no Merca-
do Municipal para o Movimento 
Ecomigo

O vereador Lúcio de Marchi apresentou a 
Indicação nº 5, reiterando o pedido de estu-
do de viabilidade para o cercamento da área 
verde e a construção de uma trilha na pro-
priedade da família Franciscom, localiza-
da nos fundos do Parque das Águas. A área 
citada possui minas de água e muitas árvo-
res. Para o vereador, é necessária a cons-
trução de uma trilha, uma vez que o local 
liga o Parque das Aves até a Avenida José 
João Muraro. O cercamento, por sua vez,  
é para evitar a morte de animais Entenda.

Trabalho, Administração e Serviços Públicos (CTA), que tem 
como objetivo a nomeação do relator do Projeto de Resolu-
ção nº 40, de 2015, da Mesa, que institui o boletim informati-
vo da Câmara Municipal, como também os pareceres dos re-
latores dos Projetos de Leis nº 222 e nº 225, de 2015. Confira. 

Foto:Paulo Torres

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6295_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6299_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/comissoes-apreciam-projetos-e-enviam-para-votacao-em-plenario
http://sapl.toledo.pr.leg.br/default_index_html
http://sapl.toledo.pr.leg.br/default_index_html


Revitalização da Carlos Gomes 
é sugerida na Câmara
Considerando o pedido dos moradores da re-
gião do Jardim Europa e Pedrini, o vereador 
Reinaldo Rocha apresentou a Indicação  nº 
7, pedindo a revitalização da Carlos Gomes. 
Entre as melhorias, os moradores solicitam a 
permanência de uma via preferencial e tam-
bém a instalação de um semáforo na Rua 
Félix da Cunha. A melhoria visa o desen-
volvimento e também a promoção de maior 
segurança para os motoristas e também para 
os pedestres. A indicação foi apresentada na 
sessão ordinária da quinta-feira (11). Entenda

Solicitação de limpeza da boca de lobo na Rua Guanabara

Devido às contantes chuvas e a algumas construções que estão sendo realizadas na 
Rua Guanabara, a boca de lobo, localizada na esquina da já referida rua com a Ave-
nida Parigot de Souza, sofre com um grande acúmulo de dejetos e portanto trans-
borda facilmente. Com esse problema em mente, o vereador Walmor Lodi apresen-
tou a Indicação nº 13, solicitando a limpeza da boca de lobo no local referido. Confira

Vereador propõe construção de 
estande de tiro para treinamento
A Indicação nº 4, feita pelo vereador Ge-
nivaldo Paes, é de instalação de estande 
de tiro em Toledo. A medida visa valori-
zar e aperfeiçoar os profissionais das Polí-
cias Civil, Militar e da Guarda Municipal, 
já que para treinarem eles precisam sempre 
se deslocar para Cascavel, aponta o verea-
dor. Além disso, com a instalação dos es-
tandes será possível ceder a outros muni-
cípios de porte menor, justifica.  Veja mais

Indicação solicita transporte para alunos de golfe

Foi solicitado ao Poder Executivo Municipal através da Indicação nº10/20016, que seja re-
alizada parceria, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a disponibilização de 
ônibus para transporte de alunos da rede pública de ensino para participar de aulas de golfe, 
a serem ministradas gratuitamente no Pine Hill Golf Club. A entidade de prática desportiva 
do golfe, localizada na Rodovia 317, Km 01, próximo à Agrícola Sperafico, saída para Assis 
Chateaubriand, foi formada oficialmente em dezembro de 2011, e é aberta ao público para 
o aprendizado do golfe. Da mesma forma, o clube instituiu o Projeto “Golfe para a Vida”, 
que tem iniciado tanto professores quanto alunos da rede pública no mundo deste esporte, 
tendo o mesmo sido declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal “R” nº 114/2014.
Visto que o clube tem desenvolvido a ação do Projeto nas escolas, se faz necessária a disponibiliza-
ção de ônibus semanalmente para levar os alunos para a prática no campo do esporte, o que faci-
litaria inclusive o aprendizado e a interatividade entre os participantes, aponta o vereador.  Confira 

Vereadores propõem moção de aplausos à Associação de Bom 
Princípio
A Festa do Milho de Bom Princípio é um evento tradicional que recebe a atenção de toda a região. 
Nela os visitantes podem degustar diversos pratos derivados do milho, e com isso, cooperam 
com o crescimento do distrito. Portanto, os vereadores propõem no Requerimento nº 1 uma mo-
ção de aplausos à Associação de Moradores e Amigos, entidade que organiza a festa. Saiba m ais 

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6302_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6309_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6298_texto_integral
 http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6306_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6311_texto_integral


Câmara disponibiliza dados de acompanhamento dos mandatos

A Câmara Municipal 
de Toledo está dispo-
nibilizando os dados 
de atuação dos vere-
adores ao longo de 
2015, com frequên-
cias às sessões, pro-
dução de propostas 
e também o trabalho 
nas Comissões Per-
manentes, com as 
presenças nas reu-
niões e o número de 
relatorias de proje-
tos, entre outros da-
dos. O trabalho visa 
atender o que dispõe 
o artigo 38 do Re-
gimento Interno da 
Câmara Municipal 
quanto ao desempe-
nho das atividades 
parlamentares, ten-
do sido levantado 
pelo Departamento 
Legislativo da Câ-
mara, através do 

Sistema de Acompanhamento e Informações do Mandato. O le-
vantamento completo pode ser visto no sítio da Câmara Muni-
cipal - www.toledo.pr.leg.br, clicando do lado esquerdo no íco-
ne “Atividades Parlamentares”   e mostra que nas 45 sessões 
ordinárias de 2015 cinco vereadores titulares  e ainda dois ve-
readores suplentes obtiveram 100% de frequência. Confira.

Levantamento traz diversos dados sobre os trabalhos dos vereadores no Poder Le-
gislativo

Construção de parque 
infantil é solicitada
A Indicação nº12/2016 solicita que seja 
feita a construção de um parque infantil 
na área externa da Associação de morado-
res do Jardim Concórdia. Considerando 
que esta Associação é um local frequenta-
do diariamente por várias pessoas, inclu-
sive diversas crianças, e que, um parque 
infantil vem complementar o seu bom uso, 
uma vez que esta associação oferece várias 
atividades a seus usuários. Desta forma, a 
construção deste parquinho será de grande 
utilidade para esta comunidade. Veja mais 

Recapeamento da rua Cerro 
Largo é indicado
Por meio da Indicação nº 11/2016, foi solici-
tado ao Poder Executivo Municipal, que seja 
feito recapeamento asfáltico na Rua Cerro 
Largo, localizada no Jardim Porto Alegre.
Segundo a indicação o pedido, se dá em 
virtude da Rua Cerro Largo ser de grande 
fluxo de veículos e pedestres em dias nor-
mais, tornando-se necessária esta melhoria. 
Além disso os moradores também reclamam 
da falta de atenção a esse trajeto. Entenda 

Indicada instalação de semáforo 
na Rua Carlos Sbaraini
Com o intuito de diminuir a ocorrência de acidentes, o vereador Lucio de Mar-
chi apresentou a Indicação  nº 6, pedindo a instalação de um semáforo na Rua Car-
los Sbaraini com a Rua Olavo Secco Rigon. A indicação, que partiu de um pe-
dido da comunidade, busca promover maior segurança, principalmente para os 
pedestres. A região cresce em ritmo acelerada e necessita dessa melhoria. Confira

http://www.toledo.pr.leg.br/
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-disponibiliza-dados-de-acompanhamento-dos-mandatos
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6308_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6307_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6301_texto_integral


População pede redutor de velocidade na rua Navílio Donassolo

Pela Indicação nº 2, o vereador Airton Paula solicita a instalação de um redutor de ve-
locidade na rua Navílio Donassolo, no Jardim Maracanã, após reclamações dos 
moradores. O local apresenta grande fluxo de carros que não respeitam os limi-
tes de velocidade e acabam colocando em risco os pedestres e ciclistas. Saiba mais.

Moção homenageia a Grande 
Loja Maçônica do Paraná
Os vereadores Ademar Dorfschmidt, Expe-
dito Ferreira, Lucio De Marchi, Marcos Za-
netti, Neudi Mosconi, Odair Maccari, Rena-
to Reimann, Rogério Massing, Tita Furlan 
e Vagner Delabio, através do Requerimen-
to nº 2, solicitam moção de aplausos pelos 
75 anos de atuação da Grande Loja Maçô-
nica do Paraná. Foram levadas em consi-
deração a influência e a contribuição dessa
entidade para a sociedade toledana. Veja mais 

Vereador pede o alargamento 
da Rodovia OT-007
Na primeira sessão ordinária de 2016, o vere-
ador Renato Reimann apresentou a Indicação  
nº 8, pedindo o alargamento da Rodovia OT-
007, que liga a Rodovia BR 163 aos distritos 
de Novo Sobradinho e Vila Nova. De acordo 
com Renato, o alargamento é necessário para 
absorver o grande fluxo de veículos de carga 
e coletivo, bem como de máquinas agrícolas. 
As melhorias buscam proporcionar maior 
qualidade de tráfego e segurança para quem 
utiliza frequentemente essa rodovia. Entenda

Vereadores verificam lixeiras e acessibilidade na 1º de Maio

Vereadores da Co-
missão de Trabalho, 
Administração e Ser-
viços Públicos da 
Câmara Municipal 
visitaram a Aveni-
da 1º de Maio para 
verificar queixas so-
bre a instalação de 
lixeiras na via. As 
reclamações levadas 
à Câmara Munici-
pal apontaram que a 
largura das calçadas 
ficou comprometida 
com a instalação dos 
equipamentos, espe-
cialmente no trecho 
acima da Rua dos 
Pioneiros, que é mais 
estreito. Munidos de 
uma cadeira de ro-
das, os vereadores da 
Comissão – Lucio de 
Marchi – presidente;  
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Walmor Lodi; Genivaldo Paes e Edinaldo San-
tos, mais o vereador Neudi Mosconi, estiveram em visi-
ta à Avenida 1º de Maio, verificando as lixeiras e as passa-
gens e ouvindo moradores e comerciantes a respeito. Confira. 

Comissão de vereadores esteve na Grande Pioneiro verificando as lixeiras e acessi-
bilidade

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6296_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6312_texto_integral
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http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-verificam-lixeiras-e-acessibilidade-na-avenida-1o-de-maio
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