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Câmara aprecia funções de áreas em novos projetos

A Câmara Municipal está analisando uma série de sete projetos de leis sobre novos loteamen-
tos em Toledo que devem totalizar mais de 300 novos imóveis urbanos. Os projetos, que rea-
lizam a “afetação de áreas pertencentes ao patrimônio do Município de Toledo”, dando-lhes 
função, são de autoria do Poder Executivo. Três dos novos loteamentos com áreas previstas 
estão situados na região do Jardim Coopagro, mas também há unidades na Grande Pioneiro; na 
região do bairro São Francisco e na do Centro Industrial Moveleiro José Luiz Salles.  Confira

Série de sete projetos na Câmara define funções de áreas públicas em novos loteamentos 
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Vereador quer melhor sinalização e redutores próximo de escolas
Vereador solicita melhorias na sinalização e implantação de redutores de velocidade no 
cruzamento da Rua Almirante Barroso com a Rua Armando Luís Arrosi. Devido ao gran-
de fluxo de veículos de pais, colaboradores e professores no cruzamento e de inúmeros 
estudantes que se dirigem à Escola Municipal Shirley Maria Lorandi Saurin e ao Colé-
gio Estadual Luís Augusto Morais Rego, o vereador Walmor Lodi solicita que seja fei-
ta a melhoria na sinalização e implantação de redutores de velocidade no cruzamento. A 
medida foi solicitada ao Poder Executivo na Indicação nº 401, apresentada na Câmara e encami-
nhada ao Executivo. Segundo o vereador, neste local os veículos trafegam em velocidade irregular. 
Com isso põe em risco a vida de trabalhadores, moradores próximos e principalmente das crianças 
que frequentam os referidos estabelecimentos de ensino, no início e término das aulas.   Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprecia-funcoes-de-areas-junto-a-mais-de-300-novos-lotes
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6966_texto_integral


Proposta 
travessia para 
dar segurança 
a pedestres no 
Porto Alegre
A vereadora Sueli 
Guerra solicitou a 
implantação de tra-
vessia elevada na 
Rua Cerro Largo 
em frente à Farmá-
cia Menino Deus, no 
Jardim Porto Alegre. 
A medida foi pedido 
ao Poder Executivo 
na sessão da Câmara, 
através da Indicação 
nº 400, para contri-
buir com a seguran-
ça e comodidade da 
população. A vere-
adora solicita que a 
travessia elevada na 
Rua Cerro Largo seja 
implantada em frente 
à Farmácia Menino 
Deus, devido ao gran-
de fluxo de pessoas 
no local. Veja mais

O Terminal Rodoviário Alcido Leonardi é muito frequentado diaria-
mente, pois centenas de pessoas necessitam utilizar o transporte coleti-
vo público, ou até mesmo privado. Essa necessidade faz com que essas 
pessoas precisem esperar alguns minutos ou até horas no local. Por isso 
o vereador Ademar Dorfschmidt, através da Indicação nº 392/2016, 
pede a implementação de uma Academia da Terceira Idade no Ter-
minal Rodoviário. Segundo o vereador, a medida vai fazer com que a 
qualidade de vida daqueles que frequentam o local melhore. Entenda

Vereador quer conclusão de asfalto 
entre a Estrada da Cerâmica e a BR-163
O vereador Odair Maccari solicitou na Câmara Municipal na sessão 
de segunda-feira a pavimentação asfáltica da Estrada Rural OT-110, 
no trecho da Estrada da Cerâmica até a BR-163. Através da Indicação 
nº 396, o vereador solicita ao Poder Executivo  que seja realizada a pa-
vimentação asfáltica no trecho restante da estrada,  já que ela recebeu 
uma parte de sua pavimentação. O vereador lembra porém  que o tre-
cho que liga a Estrada da Cerâmica à BR-163 ainda não foi pavimen-
tado. “A OT-110, liga o Distrito de Novo Sarandi até o Distrito de Dois 
Irmãos, sendo que ambos os distritos rurais são relevantes para o de-
senvolvimento do município, especialmente por serem comunidades 
cuja economia vem da agricultura”, aponta o vereador. O documento 
destaca ainda que este é o principal meio de acesso entre os dois dis-
tritos, “sendo imprescindível seu bom estado e conservação, para o 
deslocamento dos moradores e o escoamento da produção”.  Confira

Pintura
de meio-fio é 
solicitada
O vereador Airton 
Paula solicita por 
meio de indicação 
que seja feita a pin-
tura de meio-fio para 
liberação de estacio-
namento, em fren-
te a panificadora no 
Jardim Europa. Ele 
argumenta que o pro-
prietário e clientes da 
panificadora e con-
feitaria Sol, na rua 
Artur Mazzaferro, 
reclamam da proibi-
ção de estacionarem 
no local. Saiba mais

Criação de programa comunitário 
é pedida na Câmara
O Programa Hortas Comunitárias tem por objetivo aprovei-
tar a mão de obra desempregada, proporcionar uma forma de te-
rapia ocupacional para homens e mulheres da terceira idade, 
aproveitar áreas devolutas, manter os terrenos limpos e utiliza-
dos, e ainda utilizar áreas privadas que estão baldias e sem previ-
são de contrução imediata. Levando em conta o benefício para 
os munícipes, o vereador Ademar Dorfschimidt solicita na in-
dicação nº 393/2016 a criação do programa citado. Veja mais

Vereador pede Academia da Terceira 
Idade no Terminal Interurbano

O vereador Reinaldo Rocha, através da Indicação nº 397, solicitou ao 
Poder Executivo a colocação de cascalho na rua Martin Heck. Segun-
do o vereador, os moradores da via situada na Vila Bom Jesus II  recla-
maram para que fosse colocado cascalho nessa área. Eles apontam que 
em dias chuvosos o excesso de barro dificulta a passagem de pessoas 
e veículos, e em dias de sol faz muita poeira no local. Segundo os mo-
radores, com a  colocação de cascalho nessa via evitar-se-ia maiores 
transtornos a todos que transitam diariamente nesse local. Entenda

Moradores pedem cascalho em rua 
da Vila Bom Jesus II 

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6965_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6957_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6961_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6959
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6945_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6962_texto_integral


Audiência expõe aos vereadores dados da educação municipal

Conforme prevê a Lei “R” nº 122/2015, que estabeleceu a realização das audiências para acom-
panhamento da área de educação quanto à execução orçamentária e gestão fiscal, o Auditório e 
Plenário Edílio Ferreira, localizado na Câmara Municipal, recebeu na quinta-feira, dia 22, a audi-
ência pública de apresentação dos dados da educação municipal relativos ao segundo quadrimes-
tre do ano. A audiência foi conduzida pela Comissão de Educação, Cultura e Desportos. Confira

Alunos do Colégio Sesi estudam 
e acompanham sessão
A sessão da Câmara na segunda, dia 26, con-
tou com a presença de um grupo de deze-
nas de alunos do Colégio Sesi. Coordenados 
pelo professor Adenilson de Faria, os estu-
dantes do 1º e 2º ano vieram à Câmara con-
ferir como funciona a sessão do Poder Legis-
lativo. Eles estão desenvolvendo o projeto 
“Vote Bem”, o qual aborda todo o processo 
de elaboração de leis, além das atribuições 
do vereador e como funciona o plenário. Para 
a oficina de aprendizagem os alunos levan-
taram a situação de seus bairros e tentaram 
criar um ambiente o mais próximo possível 
do que seria o Poder Legislativo. Saiba mais

Foto:Felipe Fachini

Audiência na Câmara expôs os dados da educação toledana no segundo quadrimestre 

Estudantes criaram ambiente legislativo na escola e fo-
ram comparar na sessão da Câmara
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A Indicação nº 395/2016, do vereador Odair Maccari, solicita que seja implementada uma 
boca de lobo na Avenida Marechal Castelo Branco, esquina com a rua Vitória, no Distrito 
de Novo Sarandi. A intenção é facilitar o escoamento das águas pluviais, as quais, devido 
ao excesso de chuvas, vêm causando transtornos e estragos, aponta o vereador. Entenda

Vereador propõe construção de boca de lobo em Novo Sarandi

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/relatorio-orcamentario-e-fiscal-da-educacao-e-exposto-na-camara
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6960 
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