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Plano Diretor: Câmara define relatorias e reunião 
pública dia 22
A Câmara Munici-
pal está apreciando 
a revisão do Plano 
Diretor e definiu os 
relatores dos qua-
tro projetos sobre o 
tema, bem como um 
cronograma de apre-
ciação. Entregue à 
Câmara em 4 de de-
zembro, pelo prefeito 
Beto Lunitti, a pro-
posta do Poder Exe-
cutivo foi dividida no 
Projeto de Lei Com-
plementar 01/2015 e 
ainda em três proje-
tos de leis. A Portaria 
195 do presidente do 
Legislativo, Ademar 
Dorfschmidt, desig-
nou comissão espe-
cial para apreciar os 
projetos, compos-
ta pelos vereadores 
Adriano Remonti, 

Expedito Ferreira, Luís Fritzen, Sueli Guerra e Tita Furlan. Na sexta-
-feira, dia 12, às 10:30h, a Comissão Especial realizou reunião que de-
finiu sua presidência, a cargo de Adriano Remonti, bem como as relato-
rias e as primeiras reuniões. No dia 22 de fevereiro, às 19h, uma reunião 
pública vai expor os projetos à população e ouvir sugestões. Veja mais 

Projetos de revisão do Plano Diretor foram entregues à Câmara em dezembro

Reforma é solicitada no Painel Memorial do Agricultor 
As margens da obra Memorial do Agricultor e a estrutura de alvenaria foram afetadas de-
vido a uma infiltração de água que pode comprometer todo o painel, além de partes de 
cerâmica que já foram descoladas. A obra situada na confluência das avenidas Parigot 
de Souza e J.J. Muraro também está com sinais de vandalismo. Por estes fatores, o ve-
reador Lucio de Marchi propôs na Câmara Municipal a Indicação 17 que solicita os de-
vidos reparos no memorial realizado pela artista Adriana de Andrade Grezzi. Confira 
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Pedido de box para taxistas é reiterado na 
Câmara
Na última segunda-feira (15), o vereador Lúcio de Marchi apre-
sentou a Indicação n°16 reiterando o pedido da construção de um 
box para os taxistas no Terminal Rodoviário Alcido Leonardi. O 
vereador havia apresentado o mesmo pedido nos anos de 2014 e 
2015. Atualmente a estrutura dos motoristas além de pequena, 
está precária. De acordo com Lúcio, o terminal dispõe de um es-
paço para o novo box para atender anseio dos taxistas. Veja mais

Vereador 
propõe 
lombadas na 
Avenida 
Cirne Lima

Melhorias e capa asfáltica na Anápolis são pro-
postas na Câmara 

Levando em consideração o constante fluxo de veículos na Ave-
nida J.J. Muraro, o vereador Ademar Dorfschmidt apresen-
tou uma indicação pedindo a instalação de uma travessia ele-
vada com paver próximo ao Lar dos Idosos, no Jardim Porto 
Alegre. A Indicação n° 15 foi apresentada na última segunda-
-feira (15), e quer promover maior segurança para os morado-
res da redondeza, evitando os excessos de velocidade. Confira

O vereador Reinal-
do Rocha, pela in-
dicação nº 18,  pede 
que sejam instaladas 
lombadas na Aveni-
da Cirne Lima para 
auxiliar os motoris-
tas que trafegam no 
local. Segundo ele, 
com o fluxo intenso 
diversos acidentes 
aconteceram, prin-
cipalmente entre ve-
ículos de transporte 
coletivo e carga de-
vido à inexistência 
de sinalização ade-
quada. Saiba mais 

Por meio da Indicação nº24/2016 o vereador Walmor Lodi solicita a 
ampliação do estacionamento da Rua 7 de Setembro, entre as Ruas 
Dom Pedro II e Santos Dumont, mediante o recuo do meio-fio e redu-
ção da área de passeio. Segundo ele os moradores e empresários no 
local manifestam concordância com a intervenção, já que atualmen-
te existe um amplo passeio, pouco utilizado, enquanto há carência 
de vagas de estacionamento. Lodi afirma que a intervenção proposta 
poderia gerar 19 novas vagas de estacionamento, que se usadas por 2 
carros por hora, atenderiam 304 carros num período de 8 horas diárias. 
“São aproximadamente 7.300 carros/mês contando somente 24 dias 
úteis, totalizando ao final de um ano, ou seja, 12 meses, a somatória 
de aproximadamente 87.500 veículos utilizando o espaço, facilitando 
e melhorando o fluxo do trânsito pelo local, trabalhos de carga e des-
carga e o acesso de moradores às suas residências”. Ele ainda comen-
ta que a indicação já havia sido encaminhada ao Poder Público nos 
anos de 2013, 2014, e 2015 e pela quarta vez é encaminhada, levan-
do em conta que esta ação só trará benefício à população que enfren-
ta as dificuldades com a falta de estacionamentos na cidade . Confira

Solicitada ampliação do estacionamento da Rua 7 
de Setembro 

Mutirão para 
recolha de lixo 
em Vila Nova é 
solicitado com 
urgência
A Indicação nº 19, 
feita pelo vereador 
Renato Reimann, 
pede um mutirão de 
limpeza com  regime 
de urgência para re-
mover galhos e entu-
lhos das ruas da área 
urbana de Vila Nova. 
A limpeza, segundo o 
vereador, visa preve-
nir a proliferação do 
mosquito da dengue 
e melhorar a qua-
lidade de vida dos 
moradores. Confira 

Foi apresentada na Câmara Municipal indicação apontando a ne-
cessidade de uma atenção maior para a Rua Anápolis, no Jardim 
Gisela. Esta recebe um grande fluxo de carros e pedestres todos 
os dias, e as más condições nela apresentadas tornam difícil esse 
tráfego. Em vista disso, a vereadora Sueli Guerra, através da In-
dicação nº 22, propõe a implantação de capa asfáltica e algumas 
melhorias que são necessárias nesta localidade. Entenda mais

Indicação pede travessia elevada próximo à APA 
Lar dos Idosos
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Saúde expõe queda da mortalidade infantil e alta de partos normais

A Comissão da Saúde 
e Seguridade Social 
realizou audiência 
pública na sexta-fei-
ra, dia 12, onde a 
Secretaria da Saúde 
expôs os dados de 
atendimentos e apli-
cação de recursos 
do setor no quadri-
mestre de setembro 
a dezembro. A audi-
ência contou com as 
presenças do prefei-
to Beto Lunitti e do 
presidente da Câma-
ra Municipal, Ade-
mar Dorfschmidt, 
além da secretária da 
pasta, Denise Cam-
pos, do Conselho 
Municipal de Saú-
de e da vereadora 
Sueli Guerra. Pela 
Comissão de Saúde 
participaram os ve-
readores Marcos Za-
netti, Odair Maccari, 
Expedito Ferreira, 

Audiência na Câmara expôs os dados de recursos e atendimentos na saúde de 
Toledo no quadrimestre final de 2015

Solicitado alargamento no 
asfalto Vila Nova-Dois Marcos
A rodovia rural que liga Vila Nova a Linha 
Dois Marcos foi asfaltada e tem um gran-
de fluxo de veículos diariamente, e ainda 
está nos moldes antigos, com 6 metros de 
base asfáltica e 3,5 metros de capa asfálti-
ca. Por isso o vereador Renato Reimann 
solicita, na indicação nº 20, o alargamento 
da estrada alfaltada, para que assim ela pas-
se a ter 6 m de capa asfáltica. Saiba mais

Neudi Mosconi e Vagner Delabio e a audiência destacou os 29,3% 
de recursos ao setor, a redução da mortalidade infantil e o cresci-
mento dos partos normais. Das receitas de R$ 221.933.562,00 
foram destinados 29,3% em 2015, representando R$ 79 mi-
lhões para a saúde. A mortalidade caiu de 15,6 mortes por mil 
nascidos vivos para 8,8 mortes, ficando pouco acima da região, 
onde o índice ficou em 8,2 mortes por mil; enquanto os partos 
normais atingiram 29,9%, num crescimento de 4%. Veja mais 
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Indicação sugere travessia 
elevada na Carlos Sbaraini
O vereador Ademar Dorfchmidt apresen-
tou a Indicação n° 14 sugerindo a instala-
ção de uma travessia elevada em paver na 
Rua Carlos Sbaraini, próximo ao CMEI 
Sueli Doroti Varaschin Gruber, no Jardim 
Panorama II. Para o vereador, a instala-
ção dessa travessia promoverá um trânsi-
to mais seguro, uma vez que os motoristas 
extrapolam os limites de velocidade, co-
locando em risco os alunos, professores 
e moradores daquela localidade. Confira

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6324_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/audiencia-expoe-queda-da-mortalidade-e-alta-de-partos-normais
http://sapl.toledo.pr.leg.br/default_index_html
http://sapl.toledo.pr.leg.br/default_index_html
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6318_texto_integral


ATI recebe moção de aplausos pelos 31 anos

A Câmara Municipal de Toledo, através do Requerimento nº8/2016, homenageia com uma 
moção de aplausos a Associação Toledana de Imprensa (ATI) pelos 31 anos de fundação. A 
Associação dos Profissionais dos Órgãos de Comunicação Social de Toledo, denominada, 
Associação Toledana de Imprensa (ATI), foi fundada em 29 de janeiro de 1985, é entidade 
civil, sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública municipal pela Lei nº 1.497, de 2 
de maio de 1989. Atuando na representação dos profissionais de comunicação do Municí-
pio, a ATI também projeta-se nas mais diferentes bandeiras sociais, econômicas, culturais, 
ambientais e educacionais, com presença constante nos diversos conselhos municipais e 
coletivos, balizando sua participação pela imparcialidade, objetividade e comprometimento 
com as causas coletivas de interesse pleno da sociedade toledana ou regional, afirma o do-
cumento. Ao completar 31 anos de fundação, a Câmara Municipal de Toledo, parabeniza os 
fundadores, diretoria, colaboradores e apoiadores desta entidade que exercem plenamente 
sua função associativista, fomentando inclusive diariamente, o debate dos assuntos e fatos 
relevantes ao desenvolvimento profícuo do Município, apontam os vereadores. Saiba mais

Câmara aprova novo prazo para Delegacia Cidadã em Toledo

A Câmara Municipal aprovou em turno final na sessão de segunda-feira, dia 15, o Projeto 
de Lei nº 211/2015, que prorroga por mais dois anos o prazo para construção pelo Estado do 
Paraná da Delegacia Cidadã. O prazo original foi fixado em 2012 em dois anos, pela Lei “R” 
nº 22, de 30 de março daquele ano, onde a Câmara Municipal autorizou a doação de área para 
construção do órgão. A obra porém não foi realizada e diante do vencimento em 31 de março 
de 2014 do prazo fixado na lei a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração 
Penitenciária solicitou que a doação municipal fosse mantida com novo prazo. Veja mais 

Foto:Felipe Fachini

Foto:Felipe Fachini

Votação final na segunda-feira teve unanimidade dos vereadores presentes 
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Extraordinária aprecia créditos de R$ 8,36 milhões e concessão

A Câmara Municipal 
de Toledo realiza no 
dia 19 de fevereiro, 
sexta-feira, a partir 
das 9 horas, sessão 
extraordinária para 
deliberar em primei-
ro turno sobre dois 
projetos de leis, um 
que concede imó-
vel à CooperMilch 
em Dez de Maio e 
outro que autoriza a 
abertura de créditos 
adicionais suplemen-
tar e especial de R$ 
8,36 milhões no or-
çamento-programa 
do Município de To-
ledo, além de alterar 
a Lei “R” nº 2/2016. 
A sessão extraordi-
nária foi convoca-
da por requerimen-
to de 14 vereadores 

Ademar Dorfschmidt, Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, Lu-
cio de Marchi, Luís Fritzen, Marcos Zanetti, Neudi Mosco-
ni, Odair Maccari, Reinaldo Rocha, Renato Reimann, Rogé-
rio Massing, Sueli Guerra, Tita Furlan e Walmor Lodi. Confira 

Câmara realiza sessão extraordinária na sexta-feira
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