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Tribuna Livre expõe PAM pioneiro do interior do PR

O PAM-Plano de 
Auxílio Mútuo, que 
reúne o Corpo de 
Bombeiros de To-
ledo e algumas das 
principais empresas 
industriais da região, 
foi exposto na Câma-
ra Municipal na ses-
são de segunda-feira, 
dia 16. A parceria 
visa reforçar a pre-
venção e o combate 
a incêndios indus-
triais e foi implanta-
do a partir dos gran-
des incêndios que 
atingiram frigorífico 
e fiação em Toledo 
nos últimos anos. O 
PAM foi exposto na 
Tribuna Livre pelo 
comandante do 2º 
Subgrupamentode 
Bombeiros, capitão  

Luiz Eduardo Zarpellon, e pelo seu coordenador, o empresário Char-
les Ost. A exposição aos vereadores foi acompanhada por empre-
sários e executivos e o presidente da Acit, Flávio Furlan. Confira 

Comandante do Corpo de Bombeiros e coordenador do PAM expuseram o Plano de 
Auxílio Mútuo 
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Melhora na iluminação da Escola Ecológica é indicada
A vereadora Sueli Guerra solicitou na Câmara Municipal a manutenção da iluminação das 
salas de aula e/ou a substituição por lâmpadas LED na Escola Municipal Ari Arcássio Gos-
sler, no Jardim Santa Maria. A vereadora apontou na Indicação nº 207 ao Poder Executivo 
que por falta de iluminação nas salas de aula fica comprometido o andamento dos trabalhos 
pedagógicos, especialmente nos dias chuvosos. Ela aponta que a Escola em seu processo de 
formação desenvolve estratégias onde o ambiente assume papel de destaque e assim tudo 
que envolve sua manutenção é de fundamental importância. “A Escola Ecológica é conhe-
cida pela defesa do meio ambiente, e pessoas envolvidas com a educação e participantes 
desta jornada procuraram esta vereadora para propor esta indicação, uma vez que a boa 
iluminação só contribui com o bom andamento da Escola”, aponta Sueli Guerra.  Saiba mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/tribuna-livre-expoe-pam-pioneiro-do-interior-do-parana
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6640_texto_integral


Indicada 
iluminação de 
passarela 

Indicação pede reparo em boca de lobo na 
Protásio Alves

Pelo intenso fluxo de 
pessoas no local, e o 
alto valor investido, 
o vereador Lucio de 
Marchi observou que 
há necessidade da 
implantação de ilu-
minação na passare-
la sobre a BR 163. A 
passarela concluída 
recentemente liga os 
bairros Jardim Inde-
pendência e Jardim 
Concórdia. O verea-
dor destacou na Indi-
cação nº 199 que isso 
ajudaria no desloca-
mento dos estudan-
tes e dos que neces-
sitam ir aos postos 
de saúde e outras 
estruturas. Veja mais

O vereador Vagner Delabio solicitou reparos na boca de lobo na Rua 
Protásio Alves, próximo ao número 2.832, no Residencial Taguatinga. 
Através da Indicação nº 209, apresentada na Câmara na segunda-fei-
ra, ele aponta que a boca de lobo está localizada num local de grande 
fluxo de pessoas e veículos e devido ao adiantado estado de destrui-
ção pode “proporcionar grande perigo aos moradores do residencial e 
também aos transeuntes”. O vereador informa ainda que os moradores 
daquela região da Vila Industrial lhe procuraram para que intercedes-
se junto ao Executivo Municipal pelas medidas necessárias. “Acredi-
ta-se que a reparação venha oferecer segurança às pessoas e também 
evitará o acúmulo de lixo na galeria fluvial, portanto se faz necessá-
ria a urgência ao atendimento a esta indicação”, aponta o documento 
da Câmara Municipal. Nesta semana a Prefeitura de Toledo realizou 
o conserto da boca de lobo, com a troca da tampa quebrada. Entenda

Melhoria de
escola de Novo 
Sarandi 
é indicada
O vereador Odair 
Maccari solicitou 
ao Poder Executi-
vo que seja realiza-
do plantio de grama 
esmeralda entre o 
passeio e a calçada 
da Escola Municipal 
Orlando Luiz Basei 
e da Escola Estadu-
al Novo Sarandi. O 
vereador destacou 
na Indicação nº 200, 
apresentada na ses-
são de segunda-fei-
ra, que o embeleza-
mento nas escolas as 
torna um local mais 
agradável aos que 
as utilizam. Entenda

Vereador propõe uso de drone 
no combate à dengue
O vereador Reinaldo Rocha, através da Indicação nº 202/2016, soli-
cita que seja realizada a contratação de um drone com operador, para 
ajudar a identificar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. Em 
virtude dos altos índices de identificação de focos do mosquito trans-
missor da dengue em nosso município e inclusive a notícia de que 
um morador de Toledo contraiu a doença, é necessária a ampliação 
da estrutura de equipamentos que ajudem nos serviços dos agentes 
combatentes. Esse aparelho voador não possui tripulantes e é contro-
lado à distância. Segundo o vereador, o equipamento é versátil para 
chegar onde o agente de saúde não chega, como por exemplo, cober-
turas em lages, calhas, telhados, caixas d’água e quintais de acesso 
limitado. A imagem captada pela câmera acoplada ao drone servirá 
também como prova para que a Justiça possa, através de uma liminar, 
autorizar a entrada dos agentes na residência identificada.Confira

Vereador pede pintura das faixas em 
rotatória da Cirne Lima
O vereador Vagner Delabio solicitou ao Poder Executivo a renovação 
da pintura das faixas de pedestres na rotatória da Avenida Ministro 
Cirne Lima com a Rua General Alcides Etchegoyen. Através da Indi-
cação nº 208  ao Poder Executivo o vereador solicita que seja renova-
da a pintura das faixas de pedestres na rotatória da Avenida Ministro 
Cirne Lima com a Rua General Alcides Etchegoyen. O documento 
apresentado na Câmara aponta que a rotatória possui grande fluxo de 
veículos leves, veículos pesados e pedestres e por isso se faz neces-
sário a sua reparação com urgência. “Acredita-se que a renovação da 
pintura das faixas venha contribuir com o bem-estar da comunidade, 
evitando futuros acidentes”, aponta a Indicação nº 208. Saiba mais

http://goo.gl/YpnwQN
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6642_texto_integral
http://goo.gl/xa0JZZ
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6635_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6641_texto_integral


Alunos de colégio que homenageia vereador visitam a Câmara

Um grupo de alunos do Colégio Estadual Vereador Francisco Galdino de Lima, da Vila 
Industrial, acompanhou na segunda-feira, dia 16, parte da sessão da Câmara Municipal de 
Toledo. Juntamente com a professora Cristiane Galvão, os estudantes do 9º ano acompa-
nharam a Tribuna Livre, quando foi exposto o Plano de Auxílio Mútuo, que reúne o Corpo 
de Bombeiros e indústrias locais para integração contra incêndios e acidentes de grande 
dimensão. O Colégio Estadual Vereador Francisco Galdino de Lima homenageia um dos 
vereadores que morreram no exercício do mandato na Câmara Municipal de Toledo. Confira 

Pastores com vereadores durante o encontro na Sala de Reuniões 

Servidores, estagiários e vereadores recebem certificados

Na última semana os estagiários, servi-
dores e vereadores da Câmara Municipal 
de Toledo se reuniram no Plenário Edílio 
Ferreira para receber os certificados refe-
rentes aos cursos de qualificação e atuali-
zação realizados recentemente. Os cursos 
abordaram as áreas de Comunicação, Éti-
ca Profissional no Serviço Público e Rela-
cionamento Interpessoal e foram ministra-
dos pela professora Quésia Dias.  Entenda

Foto: Paulo Torres

Foto: Rodrigo Sardi

http://Alunos do Colégio Galdino de Lima, da Vila Industrial, acompanharam a sessão de segunda-feira
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/estagiarios-servidores-e-vereadores-recebem-certificados


Pintura em estacionamento do 
Clube dos Idosos é indicada
O vereador Odair Maccari, através da Indi-
cação nº 201/2016, solicita que seja reali-
zada a pintura das faixas de estacionamen-
to na Avenida Rio de Janeiro, em frente ao 
Clube dos Idosos de Novo Sarandi. Segun-
do o vereador, a indicação se faz neces-
sária pois na Avenida Rio de Janeiro em 
Novo Sarandi está localizado o Clube dos 
Idosos, que recebe semanalmente inúme-
ros frequentadores, e o estacionamento não 
tem mais a pintura das faixas para indicar a 
vaga de cada veículo, de uma maneira or-
ganizada. Portanto, aponta o vereador, fa-
z-se necessária a realização da pintura, de 
maneira que o local possa acomodar mais ve-
ículos e ter uma melhor organização.  Confira 

Vereador pede substituição de 
pontes no interior
O vereador Renato Reimann, através da In-
dicação nº 203/2016, solicita que seja feita 
a substituição das pontes de madeira, por 
pontes de alvenaria sobre a Sanga Lajeado 
Grande, nas proximidades da propriedade 
de Jair Azevedo e da Granja Scuzziato. Se-
gundo o vereador, a substituição das pontes 
é uma reivindicação de motoristas do trans-
porte escolar, e principalmente dos produto-
res rurais que desenvolvem suas atividades 
nas proximidades dos locais em que se fa-
zem necessárias as melhorias. A solicitação 
visa dar condições adequadas de segurança 
para o deslocamento de máquinas agrícolas e 
caminhões, que se utilizam dos trajetos para 
o transporte de insumos e o escoamento da 
produção, aponta o vereador.  Saiba mais

Câmara vota reajustes e subsídios 
para novos mandatos
A Câmara Municipal 
de Toledo está apre-
ciando os projetos 
que definem os ven-
cimentos dos futuros 
ocupantes dos cargos 
no Poder Executivo e 
Poder Legislativo a 
partir de 1º de janeiro 
de 2017. As propos-
tas foram apresenta-
das pela Mesa Dire-
tora, conforme prevê 
a Lei Orgânica do 
Município. Também 
estão sendo apre-
ciados reajustes aos 
atuais prefeito, vice-
-prefeito, secretários 
e vereadores. Confira

Vereador pede semáforo na Maripá com Almirante Tamandaré
O vereador Lucio de Marchi solicitou, por meio da Indicação nº 198/2016, que seja 
instalado semáforo na Avenida Maripá, no cruzamento com a Rua Almirante Ta-
mandaré. Segundo o vereador, os moradores e motoristas que trafegam pela Rua Al-
mirante Tamandaré, e principalmente os alunos da Ação Social São Vicente de Pau-
lo e do Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria (Incomar), encontram muitas 
dificuldades para atravessar a via devido ao intenso fluxo de veículos. Saiba mais

Foto: Paulo Torres

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6634_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6636_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-vota-reajustes-e-subsidios-para-novos-mandatos 
http://goo.gl/aVwdMK
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