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Emater faz 60 anos e agradece apoio da Câmara
Foto:Paulo Torres

A trajetória de 60
anos da extensão rural no Paraná, através da Emater, foi
tema da Tribuna Livre na sessão de segunda-feira, dia 23,
na Câmara Municipal. O gerente regional, Ivan Raupp,
lembrou a criação
da Emater, em 20 de
maio de 1956, onde
Toledo teve um dos
sete escritórios pioneiros, sendo três no
Oeste e quatro no
Centro-Sul. “Se hoje
regional lembrou trajetória da Emater e agradeceu
temos o asfalto rural Gerente
apoio da Câmara Municipal
é porque as estradas foram readequa- destacou o gerente regional Ivan Raupp, que agradas e colocado um deceu as parcerias que a Emater tem tido ao lonfim às vossorocas”, go de sua trajetória com a Câmara Municipal. Confira

Vereador pede fim de alagamentos na Sadia e Coamo
O vereador Renato Reimann, através da Indicação nº 217/2016, solicita que sejam realizadas obras destinadas à captação das águas pluviais que se acumulam em frente às empresas
BRF/Sadia S/A., Coamo Agroindustrial Cooperativa e ao D.E.R., no Distrito de Vila Nova,
por meio de parceria, se necessário. O grande volume de água que se acumula naquele local
em dias de chuva, tem causado grandes transtornos aos motoristas, ciclistas e pedestres,
além de causar danos às vias públicas e às propriedades rurais próximas, que acabam sendo
invadidas pelas águas. O grande acúmulo de água, aliado ao intenso movimento (aproximadamente 100 caminhões ao dia), acaba trazendo grandes riscos a todos os usuários da
rodovia PR-239 e imediações. Para o vereador, é imprescindível a implantação de galerias para absorver e conduzir as águas pluviais que se acumulam naquele local. Saiba mais

Vereador sugere espaço para grafitagem
no Coopagro
O Centro da Juventude do Jardim Coopagro é utilizado por vários jovens diariamente, os quais participam de cursos, programas sociais e atividades esportivas. No entanto, o local encontra-se degradado devido a pixações que apresentam palavras de
baixo calão e apologia ao crime, aponta a Indicação nº 215/2016,
do vereador Reinaldo Rocha. Tendo isso em mente, acredita-se que a utilização do programa “Arte na Praça” seria de grande ajuda, porque revitalizaria o centro, deixando-o mais agradável para aqueles que o frequentam, aponta o vereador. Entenda

Câmara destaca trabalho dos garis na
limpeza urbana

A Câmara Municipal de Toledo aprovou o Requerimento nº
63, com moção de aplausos aos garis de Toledo pela passagem
da data dedicada à sua profissão. O documento assinado pelos
vereadores Ademar Dorschmidt, Adriano Remonti, Neudi Mosconi,
Renato Reimann, Rogério Massing, Tita Furlan, Walmor Lodi e vereadora Sueli Guerra lembra o papel dos profissionais para a limpeza
pública. os aplausos desta Casa de Leis pela passagem do Dia do Gari,
comemorado no dia 16 de maio, enaltecendo o excelente trabalho desenvolvido nesta tão nobre profissão. O termo “gari” é devido a Aleixo Gary, que foi o fundador de uma antiga empresa de coleta de lixo
e limpeza das ruas na cidade do Rio de Janeiro, lembra o documento.
A moção de aplausos lembra a magnitude do trabalho desenvolvido
pelos garis em qualquer região do país, destacando que, “graças a estes profissionais, as cidades se mantêm limpas, contribuindo e muito
no que se refere à proliferação de insetos, roedores e demais malefícios que possam afetar a saúde das pessoas como um todo”. Confira

Vereador quer novo ponto de ônibus na Barão
O vereador Rogério Massing, através da Indicação nº 218/2016, solicita que seja feita a implementação de ponto do transporte coletivo
urbano na Avenida Barão do Rio Branco, próximo ao nº 1.272, Jardim Anápolis. A linha de transporte coletivo urbano que faz o trajeto
Colônia/Panorama II tem o ponto final em frente à Central Pack,
ou seja, esse é o último ponto da Barão do Rio Branco. Segundo o
vereador, devido à localização desse ponto, os motoristas precisam
fazer o retorno na frente da entrada da Central, ou dar ré na Rua Angelo Corneli. Esta manobra se torna um tanto que complicada aos
motoristas, devido ao tráfego nos dois sentidos da via. O sugerido
pelos moradores seria a colocação de mais um ponto, um pouco antes do trevo, o qual poderia ser em qualquer um dos lados. Veja mais

Solicitados
patrolamento e
reposição
de pedra brita
A estrada rural OT315 recebe um grande fluxo de caminhões de carga que
transportam suínos,
bovinos, laticínios,
e também é utilizada para o transporte
escolar, aponta a Indicação nº 214/2016,
do vereador Odair
Maccari. Por isso
acredita-se que a necessidade de patrolamento e reposição
de pedra brita trata-se de uma urgência,
levando em conta
ainda que o tráfego
nesse local é impraticável em dias de
chuva. Saiba mais

Ve r e a d o r a
pede reposição
de contêiner de
lixo no Ondy
Niederauer
A vereadora Sueli
Guerra solicitou, por
meio da Indicação
nº 220, que seja recolocado o contêiner
amarelo para coleta de lixo reciclável
no Centro Cultural
Ondy Hélio Niederauer. Ela considera
que a comunidade
ficou sem local para
depositar os descartes
de reciclável, e considerando tasmbém a
proliferação do Aedes aegypti. Confira

Comissão da revisão do Plano Diretor ouve Paranacidade
Foto: Paulo Torres

Representante do Paranacidade falou aos vereadores da normatização estadual do Estatuto da Cidade

A Comissão Especial do Plano Diretor, integrada pelos vereadores Adriano Remonti, Expedito Ferreira, Luís Fritzen, Sueli Guerra e Tita Furlan, reuniu-se na segunda-feira, dia 23,
a partir das 10h, quando ouviu a representante do Escritório Regional do Paranacidade, a
arquiteta urbanista Carolina Sonda, com a presença de outras autoridades e lideranças. Carolina Sonda expôs na reunião a Lei Estadual 15.229/2006, que regulamentou o Estatuto da
Cidade, estabelecendo normatizações adicionais quanto ao Plano Diretor. Ela destacou especialmente o artigo 3º, inciso III, que estabelece que o Plano Diretor deve possuir “leis do
Plano Diretor, Municipal, Perímetro Urbano, Parcelamento do Solo para fins Urbanos, Uso
e Ocupação do Solo Urbano e Rural, Sistema Viário, Código de Obras, Código de Posturas
e instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade que sejam úteis ao Município”. Confira

Vereador pede avaliação de piso de CMEI no Orquídeas
O vereador Rogério Massing através da Indicação nº 219/2016, solicita que seja feita a substituição do piso do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Rosane Peripolli Fontes, localizado no Jardim das Orquídeas. A obra recente, apesar de atender
grande demanda na região mencionada, tem o piso de material cerâmico que, quando
umedecido, seja pela limpeza diária ou por influência climática, provoca transtornos e
incidentes, envolvendo os alunos e profissionais que ali trabalham. Segundo o vereador,
diante desta preocupação, se faz necessário estudos de viabilidade técnica-orçamentária quanto à sua substituição, ou colocação de alternativa antiderrapante, especialmente no refeitório e sanitários, para prevenção e proteção aos usuários do CMEI. Entenda

Vereador quer informações sobre
sinalização na Pioneiro

Foi apresentado na Câmara Municipal na sessão de segunda-feira, dia 23, o Requerimento nº 64,
do vereador Reinaldo Rocha, que solicita informações do Poder Executivo sobre sinalização
na Vila Pioneiro. O documento requer informações sobre a instalação de uma placa que proíbe
o estacionamento de caminhões na Rua Maceió, ao lado do Posto de Combustível Santa Rita.
“Este requerimento justifica-se em virtude de pedido dos moradores daquela região a este vereador, que solicita explicações sobre a adoção de tal medida”, aponta o vereador, destacando
que ela tem gerado transtornos à população e aos proprietários de caminhões que utilizavam-se daquele local, próximo da Avenida 1º de Maio, para estacionarem seus veículos. Confira

Vereador solicita indicação do Vereadores apresentam moção
nome do Largo Chico Mendes
de aplausos ao Toledão

O vereador Walmor Lodi solicitou ao Poder Executivo que sejam adotadas medidas
para estabelecer de forma clara e bem visível a sinalização com a indicação do nome
da via pública Largo Chico Mendes. Através da Indicação nº 221/2016, ele solicitou
a colocação de placas com o nome do referido logradouro, situado junto ao Horto
Florestal do Parque Ecológico. Saiba mais

Os vereadores Rogério Massing, Ademar
Dorfschmidt, Adriano Remonti, Airton de
Paula, Expedito Ferreira, Genivaldo Paes,
Marcos Zanetti, Reinaldo Rocha, Sueli Guerra fizeram Moção de Aplausos ao Toledão
pela conquista do 1º lugar no quadro geral da
4ª edição dos Jogos Abertos de Toledo (JATOO). O ato foi realizado na 16ª Sessão Ordinária na Câmara dos Vereadores. Entenda

Requerimento homenageia Emater pelos 60 anos
A Câmara Municipal de Toledo aprovou manifestação de aplausos pelos 60 anos de extensão rural no Paraná, comemorados no dia 20 de maio. O documento destaca a magnitude dos
serviços prestados pela Emater, através dos seus profissionais, ao Paraná e no município,
apontando sua contribuição para os recordes de produtividade, organizações cooperativas
fortes e agroindústrias que geram empregos e renda e tecnologias sustentáveis. “Este cenário é fruto do trabalho dos agricultores, de suas organizações, do apoio governamental,
da pesquisa agropecuária, das instituições de crédito rural e da Extensão Rural, executada
pelo Instituto Emater”, aponta o Requerimento nº 62. Presentes em todos os municípios paranaenses, os profissionais da Extensão Rural fazem um trabalho educativo contínuo junto
aos agricultores, destaca o documento da Câmara. Ele lembra ainda que a extensão rural
também apoia as diferentes formas de organização do agricultor e o resultado pode ser observado no grande número de cooperativas do Paraná, que hoje respondem por mais de 55%
do PIB agropecuário estadual. “Coube à Extensão Rural difundir os princípios cooperativistas no estado, quando eles ainda eram poucos conhecidos por aqui”, aponta o documento,
firmado pelos vereadores Ademar Dorschmidt, Adriano Remonti, Neudi Mosconi, Renato
Reimann, Rogério Massing, Tita Furlan, Walmor Lodi e a vereadora Sueli Guerra.Veja mais

Conversão em sentido único é Limpeza geral é solicitada para
proposta na Olívia Leonardi
praça de Novo Sarandi

Pela Indicação 211, o vereador Ademar Dorfschmidt propõe que seja realizada a conversão de sentido em mão única na rua Olívia Leonardi, entre as ruas Piratini e Armando Luís
Arrosi. A mudança de sentido facilitará a locomoção de moradores da região e dos demais
transitantes que utilizam a creche, e acarretará fluidez do trânsito, justifica ele. Confira

O vereador Odair Maccari solicita que o calçadão da praça Ângelo Citadin, em Novo
Sarandi, passe por uma limpeza geral. A proposta foi apresentada através da Indicação
nº 213, e visa tornar o ambiente mais aconchegante e em boas condições de uso para
os moradores , já que o local é bastante utilizado pelos mesmos, justifica ele. Entenda

Implantação de galerias é indicada
na Joaquim Nabuco
Foto:Ilustração

A Rua Joaquim Nabuco sofre com o
grande acúmulo de
água no final da via
em dias de chuva,
que acaba causando
transtornos a motoristas,
ciclistas,
pedestres e moradores. Por isso, através da Indicação nº
216/2016, do vereador Renato Reimann,
foi pedido ao Executivo a implantação
de mais galerias para
a captação de águas
na sede do Distrito de Vila Nova apresenta problemas de alagamento, aponta
pluviais. A medida Rua
vereador
é solicitada a partir
do cruzamento com e trará mais segurança e conforto a todos que utia Rua Livramento lizam a referida rua, aponta o vereador. Confira
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