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Tocha leva a Olimpíada à Câmara Municipal de Toledo

A Tocha dos Jogos 
Olímpicos do Brasil 
2016 foi atração na 
Câmara Municipal 
de Toledo na sessão 
de segunda-feira, 
dia 1º, quando a jor-
nalista Eliane Carg-
nelutti Torres usou 
a tribuna antes da 
sessão para falar de 
sua participação no 
revezamento no Pa-
raná. Convidada pela 
Câmara, a jornalista 
relatou sua experiên-
cia como condutora 
em Céu Azul, no dia 
2 de julho, quando da 
primeira passagem 
da Tocha Olímpica 
pelo Paraná rumo a 
Santa Catarina e ao 
Rio Grande do Sul. 

A jornalista lembrou a participação da toledana Morgana Gma-
ch na Olimpíada, afirmando que o evento esportivo mundial 
é uma oportunidade ao esporte brasileiro e ao País. Confira 

Jornalista fala na tribuna com a Tocha Olímpica e o uniforme do revezamento

Foto:Paulo Torres

Vereador pede troca de ponte de madeira no Rio Toledo

A substituição de ponte de madeira existente na estrada rural entre Sol Nascente e Vista Ale-
gre por ponte de concreto foi solicitada na Câmara Municipal na sessão de segunda-feira, 
dia 1º. A medida foi pedido ao Poder Executivo através da Indicação nº 309, do vereador Ro-
gério Massing.  No documento o vereador afirma que a ponte de madeira, localizada sobre o 
Rio Toledo, é rotineiramente utilizada pelos moradores de ambas as localidades, bem como 
por outros cidadãos que por ali precisam se deslocar. “(...) com o desgaste do tempo e do 
material, vem apresentando alguns problemas que geram transtornos à população”, aponta o 
vereador, concluindo que a substituição de ponte “se faz necessária e esperada”.  Saiba mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/tocha-leva-a-olimpiada-a-camara-municipal-de-toledo
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6826_texto_integral


Vereador 
solicita redutor 
de velocidade 
no Concórdia

Moção parabeniza reservista da FEB 
por sua história em 88 anos

É possível notar a 
falta de responsabili-
dade apresentada por 
parte dos motoristas 
na Rua Maria do Car-
mo Gozo, no Jardim 
Concórdia, motivou 
proposta de medida 
para dar mais segu-
rança aos moradores. 
O vereador Renato 
Reimann pediu, atra-
vés da Indicação nº 
307/2016, a implan-
tação de um redutor 
de velocidade na via, 
na esquina com a Rua 
João Paulo I. Segun-
do ele os condutores 
muitas vezes não res-
peitam o limite de 
velocidade da via, 
de 60Km/h,  o que 
pode gerar insegu-
rança às demais pes-
soas que transitam 
pelo local. Veja mais

O Requerimento n° 92/2016, feito pelos vereadores Lucio de Mar-
chi, Ademar Dorfschmidt, Edinaldo Santos, Genivaldo Paes, Mar-
cos Zanetti, Tita Furlan, Vagner Delabio e Walmor Lodi propõe mo-
ção de aplausos para Pedro de Jesus por sua história de vida. Sua 
família está em Toledo há mais de 35 anos, um dos destaques na 
sua vida foi ter sido Reserva da FEB-Força Expedicionária Brasi-
leira, em 1946, durante a Segunda Guerra Mundial, um dos even-
tos mais importantes no mundo. Os vereadores dizem que cidadãos 
ocultos às vezes são os heróis da história que não sabemos. Entenda

Vereador quer comunicar PL 67 
a donos de terrenos baldios 
Para gerar mais comodidade aos motoristas, o vereador Reinaldo 
Rocha apresentou Projeto de Lei nº 67/2015, que possibilita a uti-
lização dos terrenos baldios para estacionamento. Na sessão de se-
gunda-feira ele apresentou a Indicação nº 305, onde aponta do Poder 
Executivo o envio de comunicação sobre o Projeto aos proprietá-
rios. Caso haja consentimento do proprietário ele poderá tomar as 
medidas necessárias para o uso do seu terreno e informar-se sobre 
seus benefícios ao participar do projeto. Assim os motoristas pode-
rão usufruir de espaços de estacionamento, ocasionando oportuni-
dades e acesso a estabelecimentos no centro da cidade. Saiba mais

Melhorias em 
estrada de Dez 
de Maio é 
indicada
O vereador Edinal-
do Santos, solicitou 
melhorias na estrada 
municipal que liga 
o Distrito de Dez de 
Maio com o Salão 
Comunitário da Li-
nha 14 de Dezembro. 
Segundo ele,  o trecho 
possui muitos bura-
cos, impedindo a cir-
culação de quem por 
ali passa Saiba mais

Vereador indica vagas para idosos 
e portadores de necessidades  
Por meio da Indicação nº 308/2016 o vereador Renato Reimann 
solicita que seja feita a implantação de vagas para idosos e por-
tadores de necessidades especiais, no estacionamento em fren-
te às farmácias Biofarma e Novamed, no Distrito de Vila Nova. 
A indicação ao Poder Executivo Municipal considera a Lei Fe-
deral nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe so-
bre normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência e com di-
ficuldade de locomoção. Em seu artigo sétimo, a lei estabelece a 
obrigatoriedade de reservar 2 % das vagas em estacionamento re-
gulamentado de uso público para veículos que transportem pes-
soas portadoras de deficiência ou com dificuldade de locomoção. 
Além disso no documento o vereador cita a Lei de n° 10.741 
de 1° de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Ido-
so, que em seu artigo 41 assegura a reserva, para os idosos, nos 
termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públi-
cos e privados ao idoso. O vereador lembra a dificuldade de lo-
comoção das pessoas com deficiência bem como dos idosos e 
ainda a grande circulação de veículos pela Avenida Rio Par-
do e as limitadas vagas de estacionamento existentes. Confira

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6824_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6827_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6822_texto_integral 
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6821_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6825_texto_integral


Presidente exalta espaço da Câmara e alerta candidatos

A Câmara Municipal 
retomou os trabalhos 
na segunda, dia 1º, na 
reta final das conven-
ções partidárias que 
definem os candida-
tos às eleições de ou-
tubro. Na abertura da 
sessão o presidente 
Ademar Dorfschmi-
dt lembrou a volta 
após duas semanas 
de recesso e desta-
cou a participação da 
Câmara nas eleições 
municipais, através 
dos dois vereado-
res já pré-aprovados 
para disputar o cargo 
de vice-prefeito (Ro-
gério Massing e Tita 
Furlan) e um a prefei-
to (Lúcio de Marchi). 

Reforma na Câmara Municipal chega à pintura
Está entrando na reta 
final o trabalho de 
reforma da Câmara 
Municipal de Tole-
do, que inclui con-
sertos no telhado, 
impermeabilização 
de aberturas e pintu-
ra no Edifício Güe-
rino Viccari, sede do 
Poder Legislativo. O 
trabalho está sendo 
executado pela Em-
dur-Empresa Mu-
nicipal de Desen-
volvimento Urbano 
e Rural e é marca-
do pela economia 
aos cofres públicos. 
Após estimativas de 
gastos de R$ 500 mil 
a Câmara Municipal 
assinou contrato com 
a Emdur no valor de 
R$ 185.223,22. Veja

Foto:Paulo Torres

Câmara retomou trabalhos com alerta do presidente para o debate de propostas

Ademar lembrou as duas sessões extraordinárias no recesso e 
fez votos de que cada um possa neste semestre, como nos de-
mais, cumprir sua função de vereador, de vereadora, apontan-
do porém a necessidade de manter a postura no período eleitoral 
que se avizinha e promover um debate sério e de nível. Confira 

Equipe da Emdur durante o trabalho de pintura externa do Edifício Güerino Viccari

Foto:Paulo Torres

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/reforma-na-camara-municipal-chega-a-pintura
http://www.toledo.pr.leg.br/presidente-exalta-espaco-eleitoral-da-camara-e-alerta-candidatos
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Vídeo pelos 70 anos de Toledo ultrapassa 97 mil

O vídeo sobre os 70 anos de fundação de Toledo, veiculado na fanpage da Câmara Municipal 
no Facebook superou no final de julho a marca de 97 mil pessoas alcançadas, menos de 4 meses 
após sua veiculação. O vídeo produzido pelo Departamento de Comunicação Social da Câma-
ra, reúne imagens do desbravamento e colonização do município e região e do desenvolvimento 
de Toledo, sendo veiculado por conta da passagem dos 70 anos de fundação da cidade, em 27 
de março. Nesta semana o vídeo ultrapassou a marca das 120 mil pessoas atingidas. Confira 

Foto:Paulo Torres

Vídeo mostra paisagens antigas como esta da Avenida Maripá e também fotografias e imagens atuais

Veja todas as propostas 
da sessão de 1º/08/16

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
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/video-pelos-70-anos-de-toledo-alcanca-97-mil
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao

