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Câmara participa da Marcha dos Vereadores

Uma comitiva de 
cinco representantes 
da Câmara de Tole-
do está participando 
da 14ª Marcha dos 
Vereadores, organi-
zada pela UVB-U-
nião dos Vereadores 
do Brasil. A comitiva 
é liderada pelo pre-
sidente da Câmara 
de Toledo, Ademar 
Dorfschmidt, con-
tando ainda com os 
vereadores Airton 
Paula, Edinaldo San-
tos, Expedito Fer-
reira e Sueli Guerra. 
Com 4 dias de pro-
gramação, o evento 
conta com palestras 
de representantes 
do Congresso Na-
cional, Assembleias

Legislativas e parlamentos municipais, entidades municipa-
listas e membros do governo de diferentes esferas e deve reu-
nir cerca de 1,3 mil participantes de todo o Brasil. Veja mais

Presidente da UVB Gilson Tonzatti durante visita a Toledo dia 31 com presidente e 
vereadores

Foto:Paulo Torres

Vereador pede conserto no meio-fio e leito da 7 de Setembro
O vereador Walmor Lodi apresentou na Câmara na sessão de segunda-feira a Indicação nº 
151, que solicita  melhorias na Rua 7 de Setembro entre a Rua Rui Barbosa e a Rua São João. O 
trecho foi tombado como Patrimônio Histórico de Toledo e o vereador lembra esta condição, 
mas aponta serem necessárias medidas no local. O trecho situado nos fundos do Incomar está 
causando danos aos veículos ao estacionar, pois o meio-fio é alto demais e ao mesmo tempo a 
rua tem um pequeno desnível lateral. Por outro lado, devido ao tempo de uso e o intenso flu-
xo de veículos, a via necessita de reparos no seu pavimento em pedra, pois surgiram muitos 
buracos. “Com esses pequenos reparos, o Poder Público evitaria grandes danos aos usuários 
deste local, como também promoveria a segurança e o conforto aos usuários da via, por onde 
transitam milhares de alunos, professores, funcionários e pais ligados ao Incomar, lojistas, 
funcionários e clientes das muitas lojas instaladas na região”, aponta o vereador. Confira 
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Indicados 
redutores de 
velocidade
em rua do 
São Francisco

Vereador solicita instalação de semáforo
na Unipar

A Indicação nº 
141/2016, do verea-
dor Genivaldo Paes, 
solicita a construção 
de dois redutores de 
velocidade na Rua 
Tangará, no bairro 
São Francisco, de-
vido ao fluxo de ve-
ículos e pedestres. A 
proposta do vereador 
é instalar os reduto-
res entre a Rua Carlos 
Sbaraini e a Rua An-
tônio Bressan, ponto 
de maior movimen-
tação e risco para os 
pedestres. Veja mais

Existe um grande volume de veículos diariamente por toda a ex-
tensão da Avenida Parigot de Souza, sendo a área em frente à Uni-
par uma da mais afetadas, principalmente nos horários de aula. 
Isso dificulta o tráfego de veículos e também a travessia de pedes-
tres, mesmo havendo ali elevações em paver, pois muitas vezes 
elas não são respeitadas por motoristas que passam em velocida-
de alta. Por isso foi solicitada na Câmara, através da Indicação nº 
136, a instalação de um semáforo nessa região, trazendo assim uma 
maior segurança aos pedestres e aos próprios motoristas. Confira 

Vereador 
propõe 
reurbanização 
de rua no 
Jardim Heloísa
O vereador Airton 
Paula realizou a In-
dicação nº 139/2016 
em que solicita uma 
reurbanização da 
Rua Guerino Antô-
nio Viccari, no Jar-
dim Heloísa. O lo-
cal precisa de um 
alargamento, aponta 
o vereador, justifi-
cando que é um pon-
to de difícil passa-
gem e onde acabam 
acontecendo muitos 
acidentes. Confira 

Vereador quer manutenção e sinalização em
ciclovia
A ciclovia localizada na Avenida Rio Pardo, no Distrito de Vila 
Nova, tem tido utilização crescente e o vereador Renato Reimann 
pediu na Câmara Municipal a sua manutenção. Através da Indicação 
nº 149, o vereador solicita que a ciclovia que faz a ligação da zona 
central do distrito com os bairros tenha retirada a terra que se acu-
mulou em seu leito. Segundo ele, em virtude da instalação do Parque 
Industrial Olinto Lorenzoni o número de ciclistas tem aumentado 
significativamente. Entretanto a ciclovia encontra-se em péssimas 
condições, já que há um grande acúmulo de terra que ali se concen-
trou devido à força das chuvas e outros eventos naturais. O verea-
dor pede a retirada da terra, além de pintura das faixas, instalação 
de sinalização refletiva e uma frequente manutenção. Entenda

Vereador pede readequação de estrada em 
Vila Nova
O vereador Renato Reimann está solicitando a readequação da estra-
da rural que liga a PR-239 à PR-182. Através da Indicação nº 148, 
o vereador propôs ao Poder Executivo que seja realizada a reade-
quação de aproximadamente 900 metros da estrada, passando pela 
granja de Pedro Maraschin, nas proximidades do trevo de Vila Nova. 
O trecho em questão tem causado grandes transtornos aos moradores 
e usuários daquela estrada, notadamente nos dias de chuva, aponta 
o vereador, tornando necessária a realização de melhorias no pon-
to indicado. Outro motivo é o acúmulo de águas pluviais na via, 
que acabam desaguando nas propriedades rurais lindeiras, causan-
do grandes prejuízos aos demais produtores e na própria estrada. 
O vereador lembra que uma das principais fontes de riqueza do Mu-
nicípio é justamente a atividade rural, pela produção de grãos, leite, 
animais e afins e por isso as boas condições de transporte deixam 
de ser comodidade e passam a ser uma necessidade. Saiba mais
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Câmara aprecia programa de urbanização do interior 

A Câmara Municipal está apreciando o Projeto de Lei nº 21, que “institui o Programa de 
Urbanização e Revitalização de áreas urbanas em sedes distritais e em localidades do inte-
rior. Ele foi submetido a primeira votação na sessão de segunda-feira, quando foi aprovado, 
devendo ir a votação final na próxima sessão. O outro Projeto de Lei na Ordem do Dia da 
sessão era o PL nº 38, que “procede à desafetação e dispõe sobre a permuta de imóveis e a 
afetação do bem a ser recebido pelo Município de Toledo”, que teve aprovado por 11 x 2 re-
querimento solicitando adiamento de sua votação. A sessão foi presidida pelo vice-presidente 
Walmor Lodi em função de viagem a Brasília do presidente Ademar Dorfschmidt. Veja mais 

Foto:Paulo Torres

Sessão foi presidida pelo vice-presidente Walmor Lodi devido à viagem do presidente

Reurbanização da Rua dos Pioneiros é proposta 
Segundo o vereador Expedito Ferreira a Rua dos Pioneiros, na Vila Pioneiro, precisa de uma refor-
mulação. A proposta do vereador ao Poder Executivo é de realização de uma reforma de calçadas 
e reavaliação do sistema de iluminação pública, além da construção de uma ciclovia. A proposta 
foi formalizada através da Indicação nº 140, apresentada na sessão de segunda-feira. Confira 

Indicada travessia elevada na Rua Porto União
Através da  Indicação nº 150 a vereadora Sueli Guerra solicitou na Câmara Munici-
pal ao Poder Executivo a instalação de travessia elevada na Rua Porto União esqui-
na com a Rua Porto Alegre. Segundo ela, as travessias elevadas são uma forma de 
contenção de velocidade, dando segurança aos pedestres e nas proximidades do lo-
cal houve grandes edificações e instalações de comércios movimentados, o que aumen-
tou o fluxo de veículos e pedestres. Isso torna necessária este redutor, que seria ins-
talado nas proximidades da Sorveteria D’Light,  no Jardim Porto Alegre. Saiba mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprecia-programa-para-urbanizacao-do-interior
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Indicada construção de 
passarela na Parigot
A Avenida Parigot de Souza recebe um 
grande fluxo diário de veículos e, em horá-
rios de pico, a travessia dela pelos pedes-
tres é quase impraticável. A Indicação nº 
138, apresentada na Câmara pelo vereador 
Airton Paula, aponta que principalmente os 
alunos do Senai e os usuários do Shopping 
Panambi têm este problema diariamente. O 
documento apresentado na Câmara para en-
vio ao Poder Executivo pede a construção 
de uma passarela visando facilitar o deslo-
camento dos pedestres nessa região. Confira 

Redutor de velocidade é 
indicado em escola na Guarani
O fluxo de veículos e pessoas, na maior parte 
crianças, é muito grande nas adjacências da 
Escola Intentus. Já existem elevações em pa-
ver na Rua Guarani, porém muitas vezes não 
há o devido respeito por parte dos motoris-
tas, o que traz perigo aos pedestres que tran-
sitam pela região. Por isso, é pedido ao Poder 
Executivo na Indicação nº 137 a instalação 
de um redutor de velocidade nas proximida-
des dessa instituição de ensino. Saiba mais

Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br

Toledo Legislativo n°72
Sessão de 18/04/2016

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6536_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6535_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/
https://www.facebook.com/www.toledo.pr.leg.br/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/camaratoo/playlists?sort=dd&view=1&flow=list
http://sapl.toledo.pr.leg.br/default_index_html
https://www.youtube.com/user/camaratoo/feed?activity_view=6





