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Audiência lota Câmara para debater Plano Diretor

Mais de uma centena 
de lideranças e po-
pulares participaram 
da audiência públi-
ca na Câmara Mu-
nicipal que debateu 
ajustes aos projetos 
que tratam da revisão 
do Plano Diretor. A 
audiência realizada 
pela Comissão Espe-
cial do Plano Diretor 
discutiu as adequa-
ções aos projetos, 
conforme o Estatuto 
das Cidades e legis-
lação estadual, com 
a apresentação do re-
latório ao Projeto de 
Lei nº 217, que “defi-
ne os perímetros das 
zonas urbanas e de 
expansão urbana do 
Município de  Toledo. 

A revisão do Plano Diretor está prevista também no Projeto de Lei 
Complementar nº 1/2015; no Projeto de Lei nº 216 e no Projeto de 
Lei nº 218. Confira 

Mais de uma centena de lideranças e populares participaram da audiência pública 
na Câmara

Foto:Paulo Torres

Vereador quer alambrado junto à PR 585 no Ipê

O vereador Genivaldo Paes apresentou na sessão de segunda-feira, dia 15, a Indica-
ção nº 327, onde propõe a colocação de alambrado de proteção em frente ao loteamen-
to Ipê. A ideia do vereador é aumentar a segurança dos moradores, já que o loteamento 
Ipê margeia a PR 585, que liga Toledo a São Pedro do Iguaçu. O vereador aponta que a 
medida é necessária devido ao número de acidentes naquele local, pois ali a pista é es-
treita e escorregadia, e as residências estão próximas à rodovia. Segundo o documento, 
vários veículos têm caído ao lado das residências e a intervenção com a colocação do 
alambrado é de suma importância para a segurança da comunidade do local. Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/nova-audiencia-sobre-o-plano-diretor-lota-camara-municipal
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6850_texto_integral


Reparos em 
ciclovia de 
Novo Sarandi 
são pedidos

Vereador quer lombada eletrônica 
no César Parque

A Estrada da Usi-
na  é muito impor-
tante para o Distrito 
de Novo Sarandi. 
Porém, a ciclovia 
que acompanha essa 
está em um estado 
deplorável, impos-
sibilitando assim 
sua utilização. Por 
isso, a Indicação 
nº335/2016, redigida 
pelo vereador Odair 
Maccari, solicita ao 
Poder Executivo os 
devidos reparos nes-
sa ciclovia.  Veja mais

O vereador Genivaldo Paes pediu ao Poder Executivo a implan-
tação de lombada eletrônica na PR-585 que liga Toledo à São Pe-
dro do Iguaçu, nas proximidades do bairro César Parque. Através 
da Indicação nº 328 o vereador aponta que a colocação do dispo-
sitivo acabaria com  o problema de excesso de velocidade neste 
trecho. Segundo Genivaldo, o Departamento de Estradas e Roda-
gem do Paraná já manifestou o desejo de fechar o acesso ao bair-
ro devido ao número de acidentes por excesso de velocidade nes-
te trecho e a lombada eletrônica resolveria esta situação. Entenda

Vereador quer travessia em paver 
junto a escolas e CMEI
O vereador Renato Reimann, através da Indicação de número 
338/2016, sugere ao Poder Executivo Municipal, que seja feita a 
instalação de travessia elevada em paver, na Rua Bento Gonçal-
ves,  no Distrito de Vila Nova. Três instituições de ensino - Esco-
la Municipal Osvaldo Cruz, CMEI Fani Matilde Bilibio e Colégio 
Estadual João Arnaldo Ritt -,  são vizinhas,  estando situadas nas 
proximidades, razão pela qual existe um grande fluxo de pessoas, 
especialmente nos horários de início e término das aulas. Diante 
disso, o vereador sugere que seja implantada ao menos uma tra-
vessia elevada em paver contemplando estes locais. Saiba mais

Vereador 
sugere nome 
“Breno Palma” 
para logradou-
ro ou próprio 
público
Breno Antonio Pal-
ma chegou ao muni-
cípio de Toledo em 
11 de novembro de 
1958 e faleceu em 28 
de março de 2010. 
Breno foi um homem 
muito honrado na so-
ciedade de Toledo. 
Participou de várias 
entidades, dando sua 
contribuição. Devi-
do às colaborações 
deste toledano, o 
vereador Walmor 
Lodi sugere na In-
dicação nº 341/2016 
uma homenagem de 
reconhecimento pú-
blico.  Saiba mais 

Vereador quer alargar ponte na 
N.Sobradinho-Linha São Paulo
O vereador Luiz Johann apresentou a  Indicação nº 329, onde pro-
põe ao Poder Executivo o alargamento da ponte na Estrada Rural 
OT-427. A estrada liga Novo Sobradinho a Linha São Paulo e o 
vereador quer o alargamento da travessia com manilhas. Segundo 
Johann, o alargamento se faz necessário para dar condições de tra-
fegabilidade  aos implementos agrícolas, como plantadeiras e co-
lheitadeiras, que estão tendo dificuldades de transitar neste lugar. 
Segundo o vereador, o alargamento da ponte também melhorará o 
escoamento da produção agrícola e pecuária das localidades próxi-
mas. “Espera-se que a reivindicação dos produtores e da comuni-
dade seja prontamente atendida, melhorando consideravelmente a 
trafegabilidade do local”, aponta o vereador no documento. Confira

Vereador pede semáforo na 1° de 
Maio com a Piratini
O vereador Lucio de Marchi, na Indicação n° 
331/2016, solicita a instalação de um semáforo na 
Avenida 1° de Maio, cruzamento com a Rua Piratini. Para o ve-
reador a medida proposta ao Poder Executivo  poderia me-
lhor regular o fluxo de veículos, já que existe uma grande mo-
vimentação neste local, e assim, evitar acidentes. Veja mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6859_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6851_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6862_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6865_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6852_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6854_texto_integral


Extraordinária autoriza premiação para 2º Toledo em Dança 

A Câmara Municipal 
de Toledo apreciou 
em sessão extraordi-
nária nesta sexta-fei-
ra, dia 19, o Projeto 
de Lei nº 107, que 
“dispõe sobre a re-
alização do Toledo 
em Dança – Festi-
val Internacional e 
sobre a concessão 
da respectiva pre-
miação”. A extra-
ordinária realizada 
a partir das 8:30h 
aprovou o Projeto de 
Lei, o qual autoriza 
o Poder Executivo 
“a conceder pre-
miação em pecúnia 

Vereador sugere programa 
de reabilitação física 

Foto:Paulo Torres

Sessão extraordinária aprovou a proposta em primeira votação por unanimidade

e troféus para os primeiros classificados em cada categoria do festi-
val”. Confira 

O vereador Marcos Zanetti, por meio Indica-
ção nº 333/2016, sugere a criação de um pro-
grama de repasse de recursos para academias 
a serem credenciadas que atendam muníci-
pes encaminhados pelo sistema municipal de 
saúde. Os repasses seriam por períodos men-
sais em valores a serem estabelecidos. Além 
disso, o vereador indica que seja realizada 
a abertura anual de editais para a classifica-
ção das academias interessadas. Segundo a 
proposta do vereador a pontuação e a ordem 
de classificação das academias respeitarão 
critérios pré- adotados. A proposta prevê 
ainda limites territoriais de abrangência em 
áreas do Município, para que o benefício 
possa ser concedido às academias que inte-
gram cada uma, podendo-se utilizar como 
base o georreferenciamento da Assistência 
Social ou mapeamento das UBS . Entenda

Vereador propõe melhorias em 
parque industrial de Vila Nova

O vereador Renato Reimann, através da In-
dicação de número 337/2016, sugere ao che-
fe do Poder Executivo Municipal, que sejam 
feitas melhorias na Rua Maria Bernardi Lo-
renzoni, no Parque Industrial de Vila Nova. 
A rua em questão está intransitável pela falta 
de manutenção, deixando assim seus usu-
ários com dificuldades de acesso para suas 
respectivas empresas. Segundo o vereador, 
a adequação desta rua contribuirá signifi-
cativamente para melhorar a locomoção. 
Nesse sentido, é sempre oportuno lembrar 
que a demarcação da rua com meio-fio, a 
implantação de pedra brita ou pavimenta-
ção e sinalização seria uma justa melhoria 
neste parque industrial que gera empregos 
e rentabilidade ao nosso município, apon-
ta o vereador no documento. Veja mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/extraordinaria-vota-projeto-para-premiacao-do-2o-toledo-em-danca 
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6856_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6861_texto_integral


Vereador solicita lombadas em São Luiz do Oeste
Para garantir a tranquilidade necessária aos munícipes do interior de São Luiz do Oes-
te, o vereador Rogério Massing, através da Indicação nº 339/2016, solicita a instala-
ção de lombadas em São Luiz do Oeste. Os locais seriam no final da Avenida Presiden-
te Vargas, sentido Toledo/Tupãssi, no final da Avenida Presidente Kennedy e no final 
da Rua São Luiz, sentido Linha Gramado. Estes importantes acessos do Distrito pos-
suem uma alta rotatividade de veículos, que muitas vezes acabam abusando da ve-
locidade e colocando em risco os moradores e pedestres, aponta o vereador. Veja mais. 

Vereador quer rua mais larga na 
Praça Willy Barth

O vereador Reinaldo Rocha, através da In-
dicação nº 336/2016, sugere ao chefe do 
Poder Executivo Municipal, que viabilize 
o recuo da calçada na Rua Manoel da Sil-
veira d’Elboux, junto à Praça Willy Barth. 
Condutores que transitam na região diaria-
mente reclamam da localização da calçada, 
sendo que o estacionamento acaba dificul-
tando a passagem de dois veículos ao mes-
mo tempo. Segundo o vereador, o pedido 
do recuo é dos próprios munícipes que uti-
lizam-se daquela via, melhorando assim 
o fluxo de veículos naquele local. Confira 

Vereador quer outra lombada no CMEI Dalva Nogueira
Pais, professores e auxiliares se reuniram no CMEI Dalva Weinert Nogueira, para sugerir me-
lhorias. Uma delas foi propor ao Conselho Municipal de Trânsito de Toledo para que fosse feita 
uma lombada após o CMEI, no sentido Jardim Gisela, segundo relata o vereador Luiz Johann, na 
Indicação de n° 330/2016.  O vereador entende que o trânsito é bastante grande nos horários de 
entrada e saída das crianças, por isso  pede no documento que isso seja feito o quanto antes.  Entenda

Redutor de velocidade na 
Capitão é indicado por vereador

Através da Indicação nº 332/2016 o ve-
reador Lucio De Marchi solicita a im-
plantação de lombada na Rua Capitão 
Leônidas Marques, entre as ruas Ângela 
Fornari e Domingos Miotto. Segundo ele,
 a Rua Capitão Leônidas Marques, recen-
temente reurbanizada, se tornou mais am-
pla, em melhores condições para o tráfego 
de veículos, mas alguns motoristas vêm 
abusando da velocidade, oferecendo ris-
co à vida dos transeuntes. Lucio ressalta 
também que no local existe uma quantida-
de considerável de crianças e alunos, sen-
do a rua o principal acesso ao CAIC, bem 
como aos CMEI's da região. Saiba mais

Vereador solicita limpeza frequente de ciclovia
A ciclovia Marilde Tártaro é muito importante para o Distrito de Novo Sarandi, pois essa é uti-
lizada pelos moradores para a realização de diversas atividades físicas, de caminhadas, corri-
das e ciclismo. Entretanto, ocorre um grande acúmulo de terra diariamente nela, o que acaba 
prejudicando aqueles que precisam usá-la. E, por isso, o vereador Odair Maccari pede, na Indi-
cação nº334/2016, a realização de limpeza com maior frequência na citada ciclovia. Veja mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6863_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6860_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6853_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6855_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6858_texto_integral


Vereadores autorizam licença do prefeito até outubro
A Câmara Municipal apreciou na sessão de segunda-feira, dia 15, o Projeto de Resolução nº 
26, de 2016, da Mesa Executiva, que autoriza licença do prefeito Beto Lunitti. A proposta 
aprovada pelos vereadores foi promulgada na forma da Resolução nº 25, de 15 de agosto, que  
“autoriza o Prefeito Municipal a licenciar-se do cargo, no período de 16 de agosto até o início 
da manhã de 3 de outubro de 2016”. A licença “com a finalidade de dedicar-se à campanha 
eleitoral” foi autorizada “sem ônus para os cofres públicos”, conforme o projeto. Entenda

Alunos soldados do 19º BPM acompanham sessão

Um grupo de alunos 
do curso de forma-
ção de policiais mili-
tares do 19º Batalhão 
da Polícia Militar es-
teve na Câmara Mu-
nicipal na segunda-
-feira, dia 15. Cerca 
de metade da turma 
de 69 alunos poli-
ciais acompanharam 
a sessão ordinária 
do Poder Legislati-
vo, participando da 
solenidade de aber-
tura com a execução 
do Hino Nacional e 
das demais etapas 
da sessão. A partici-
pação dos policiais

Foto:Paulo Torres

Um grupo de 34 alunos soldados acompanhou a sessão ordinária da 
Câmara Municipal
soldados integra a programação alusiva aos 162 anos da Polícia Militar 
do Paraná, com o envolvimento dos policiais com a comunidade.    Confira 

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6843_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/alunos-soldados-acompanham-sessao-da-camara-municipal
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