
Câmara elege nova Mesa no dia 15 de 
dezembro
                                                Fotos: Paulo Torres

Luís Fritzen (PP), Tita Furlan (PV) e Ademar Dorfschmidt (PMDB) anunciaram dia 1º suas 
candidaturas à presidência 

A Câmara Municipal realiza no próximo dia 15 dezembro, às 10:30h, a sessão preparatória de 
eleição de sua nova Mesa, que vai administrar o Poder Legislativo a partir de janeiro pelos 
próximos dois anos. A data foi definida em reunião da atual Mesa, na terça-feira, dia 9, às 8:30h, 
quando foram analisados também temas administrativos do período final da atual gestão, presidida 
por Adriano Remonti (PT), tendo como vice-presidente Edinaldo Santos (PSC), segundo vice-
presidente Walmor Lodi (PR), secretária Sueli Guerra (PMDB) e segundo secretário Luiz Carlos 
Johann (PP). O horário foi escolhido tendo em vista a pauta da sessão ordinária do dia 15, às 18h, 
que deve contar com grande número de projetos a serem analisados devido à aproximação do 
encerramento do ano.  Veja mais em

Reimann quer adequar Centro de Eventos de Vila Nova

http://www.toledo.pr.leg.br/noticias/camara-elege-nova-mesa-no-dia-15-de-dezembro


Atendendo a pedidos dos moradores do Distrito de Vila Nova, o vereador Renato Reimann (PP) 
apresentou uma indicação solicitando a Implantação de um Termo de Compromisso de Ajustamento 
de Conduta (TCAC), para a prevenção de incêndios no Centro de Eventos de Vila Nova. De acordo 
com ele, o espaço foi construído com o objetivo principal de promover a Festa do Leitão na Estufa. 
Porém, com a vigência do Decreto estadual nº 135, o espaço estaria em situação irregular para 
promover o referido evento. Sabendo da responsabilidade do Município com o espaço, o vereador 
quer que o Poder Executivo tome as providências necessárias. Confira a íntegra da proposta

Vereador Chumbinho indica travessia elevada em escola

O vereador Chumbinho Silva (PSDB), indicou ao Poder Executivo durante a sessão da última 
segunda-feira (08), a implantação de travessia elevada na Rua Princesa Isabel. De acordo com ele, a 
travessia deverá ser feita em frente à Escola Norma Belotto, no Jardim Gisela. Conforme informou 
o vereador, a intenção da proposição é dar segurança aos estudantes que passam por esta via com 
certa frequência para comprar lanches nos estabelecimentos comerciais que ficam 
próximos. Confira a íntegra da proposta

Vereador pede construção de centro comunitário no Jardim da Mata
Com o intuito de proporcionar uma estrutura para fins sociais à comunidade do Jardim da Mata, 
bem como para o funcionamento da Associação de Moradores, o vereador Lucio de Marchi indicou 
a construção de um centro comunitário no bairro.Confira a íntegra da proposta 

Edinaldo Santos pede proibição de estacionamento em rua
                                                                                              Foto: Paulo Torres

Vereador Edinaldo Santos
Quebras de retrovisores, batidas acidentais e vias trancadas são alguns dos motivos que levaram o 
vereador Edinaldo Santos (PSC) a pedir uma proibição de estacionamento em rua de Toledo. O 

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/4739_texto_integral
http://migre.me/nq4A3
http://migre.me/nq47j


trecho localiza-se em um dos sentidos da Rua Ipiranga, entre as ruas Pinhal e da Igreja, no bairro 
Boa Esperança. A proibição ocorreria a partir da pintura de faixa amarela no local. Segundo o 
vereador, o rápido crescimento na região aumentou o fluxo de veículos, o que acaba congestionando 
uma via considerada estreita. Confira     a íntegra da proposta  

Vereador cobra proibição de estacionamento em vias estreitas

Um dos trechos da Rua Itajubá, localizado entre a Avenida Maripá e a Rua Machado de Assis, foi 
tema de indicação por parte do vereador Edinaldo Santos (PSC). Por ser considerada uma via 
estreita, mas com muita circulação de veículos, o vereador cobrou a proibição de estacionamento no 
local, com pintura de faixa amarela. De acordo com o relato de moradores, o local é constantemente 
marcado por acidentes como quebras de retrovisores devido ao pouco espaço para o fluxo em 
questão. Proibir motoristas de estacionar seu carros em um dos sentidos daria mais espaço para que 
os veículos possam transitar tranquilamente. Confira a íntegra da proposta

Vereador solicita implantação de rotatória no Jardim Maracanã

A indicação 615/2014 de autoria do vereador Expedito Ferreira pede a implantação de rotatória no 
cruzamento da Rua Ângela Fornari e Rua Tomaz Édson, localizada no Jardim Maracanã. O motivo 
dessa sugestão ao chefe do Executivo foi devido a inúmeros acidentes que ocorrem no 
local. Confira a íntegra da proposta

Vereador propõe extensão de via no Jardim da Mata
De acordo com a Indicação nº 619 feita pelo Vereador Lucio de Marchi, a Rua Marginal Donassolo 
precisa ser estendida até a Rua 1º de Maio, no Bairro Jardim da Mata, a fim de melhorar o fluxo de 
veículos e facilitar o acesso dos moradores a outros bairros.Confira a íntegra da proposta

Vereador  propõe  recuo  das  faixas  em  rotatórias
                                                                                                                                  Foto: Paulo Torres

Vereador Chumbinho
O vereador Chumbinho Silva indicou ao Executivo que seja feito um recuo de 5 metros das faixas 
de pedestres nas rotatórias da cidade. Conforme a proposição, a medida pretende facilitar a visão do 
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motorista em relação ao pedestre. A modificação deverá acontecer na saída das rotatórias, 
entretanto, nem todas as rotatórias precisariam ser modificadas, segundo o vereador. Confira a 
íntegra da proposta

Indicação pede melhorias na estrada rural OT-408 no Jardim Panorama
Devido a dificuldades encontradas de locomoção e também pela falta de infraestrutura no local é 
que o vereador Giancarlo de Conto apresentou a Indicação 616/2014 pedindo essas melhorias ao 
chefe do Executivo. Confira a proposta na íntegra

Água da chuva precisa ser canalizada na Linha Flórida

Por meio da Indicação nº 620, o vereador Renato Reimann propôs que seja feita a implantação e um 
sistema de captação e canalização de água da chuva do pátio da Associação de Moradores de Linha 
Florida. O escoamento da água tem prejudicado a produção agrícola das propriedades vizinhas e o 
meio ambiente.Confira a íntegra da proposta 

Johann solicita melhorias na estrada que dá acesso a Vila Flórida

Visando o escoamento da produção agrícola e também facilitar o deslocamento das pessoas que 
residem no local o vereador Luiz Carlos Johann solicitou ao Poder Executivo melhorias como 
patrolamento e colocação de pedra brita na estrada rural que dá acesso à Linha Flórida. Confira a 
proposta na íntegra
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