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Rotary faz 50 anos e agradece apoio da Câmara

“Obrigado aos se-
nhores vereadores, 
que sempre que o Ro-
tary precisou foram 
parceiros e isso não 
para nós, mas para a 
cidade e a região.” A 
frase é do presidente 
do Rotary Clube de 
Toledo, José Rober-
to Barbosa, ao usar 
a Tribuna Livre na 
sessão da Câmara 
Municipal na segun-
da-feira, dia 9. Ele 
compareceu ao lado 
de outros rotarianos 
e do governador elei-
to do Distrito 4640, 
Oscar Monteiro da 
Silva, para receber 
homenagem pelos 50 
anos do clube. Atra-
vés do Requerimento 

nº 56, subscrito por todos os vereadores, a Câmara ma-
nifestou à entidade moção de aplausos “pelos 50 anos de 
prestação de serviços ao Município de Toledo”. Confira 

Presidente do Rotary Clube de Toledo, José Roberto Barbosa, usou a Tribuna Livre 
na sessão da Câmara

Foto:Paulo Torres

Vereadora propõe manutenção de acesso a Lajeado Grande
A vereadora Sueli Guerra apresentou na Câmara na última sessão ordinária a Indicação 
nº 189, onde propõe a manutenção da estrada de acesso à comunidade de Lajeado Gran-
de. Na proposta ao   Executivo Municipal a vereadora lembra que “a conservação das es-
tradas influi diretamente no custo do transporte e na qualidade do produto transportado”. 
Além disso ela aponta que o acesso da população de  Lajeado Grande a serviços básicos 
como educação, saúde e lazer se dá através das estradas rurais. “Entende-se que a manu-
tenção desta estrada é de grande importância para a população uma vez que há um gran-
de fluxo de veículos de carga e passeio nesta localidade”, aponta a vereadora. Saiba mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/rotary-recebe-homenagem-e-agradece-a-camara
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6615_texto_integral


Vereador 
solicita 
lombada na 
Rua Domingos 
Miotto

Vereador propõe relatórios semestrais 
de secretários

O vereador Lucio 
de Marchi realizou a 
Indicação 163/2016 
propondo a implan-
tação de lombada 
na Rua Domingos 
Miotto. O disposi-
tivo seria instalado 
entre as ruas Capitão 
Leônidas Marques e 
a Cristiano Dezanet-
ti com o intuito de 
garantir mais segu-
rança aos morado-
res e evitar possíveis 
acidentes.Veja mais

O vereador Rogério Massing apresentou na Câmara Municipal a In-
dicação nº 188, que indica ao chefe do Poder Executivo a previsão 
em lei de prestação de contas semestral dos secretários municipais. A 
previsão já existe em relação ao Poder Executivo e o vereador sugere 
que seja estendida ao Poder Legislativo. Massing propõe no docu-
mento ao Poder Executivo que seja enviada ao Legislativo Proposta 
de Emenda à Lei Orgânica do Município (LOM), visando acrescen-
tar dispositivos ao artigo 59, o qual prevê a apresentação pelos secre-
tários ao Prefeito de relatório semestral de sua atuação na secretaria. 
O vereador aponta que “é notória a necessidade da Câmara dos Ve-
readores em dar vistas a tal relatório, uma vez que os membros des-
ta casa também exercem função de fiscalização dos atos praticados 
pelo Poder Executivo em geral.” Para o vereador Rogério Massing 
a apresentação da proposta encaminhada ao prefeito Beto Lunittti 
possibilitaria “o exercício pleno das prerrogativas que cabem aos po-
deres Legislativo e Executivo na administração do erário”. Pela Lei 
Orgânica a iniciativa da proposta cabe ao Poder Executivo. Entenda

Vereador pede 
que sejam 
fiscalizadas 
calçadas e 
passeios do 
município 
O vereador Reinaldo 
Rocha realizou a In-
dicação nº 183/2016 
solicitando fiscali-
zação em calçadas e 
passeios do municí-
pio, pois muitas se 
encontram em desa-
cordo com os códigos 
32 a 37 do Código de 
Obras e Edificações 
do Município de To-
ledo. A medida visa 
facilitar a passagem 
de pedestres e ga-
rantir que as pessoas 
possam usar os pas-
seios normalmente, 
principalmente pró-
ximo a instituições 
de ensino e unidades 
de saúde. Entenda

Vereador propõe massificar Hino de Toledo
Foi apresentada na sessão da Câmara Municipal a Indicação nº 190, 
do vereador Walmor Lodi, propondo a massificação do Hino do Mu-
nicípio de Toledo. A proposta ao Poder Executivo é de adoção de 
mecanismos para que o Hino de Toledo seja executado em todos os 
sites municipais no seu acesso e como música de espera nos telefones 
das repartições municipais. “Podemos observar que muitos muníci-
pes toledanos sequer conhecem o Hino Oficial do nosso Município”, 
aponta o vereador, destacando que são poucos os toledanos que sabem 
cantá-lo. “Merece destaque a atuação da Rede Municipal de Ensino 
que estimula o aprendizado do Hino com todas as crianças, levando 
em detalhes o conhecimento sobre a letra e a música, assim como a 
execução com frequência do referido Hino nas Escolas Municipais”, 
aponta ele. O vereador propõe ainda que em todas as cerimônias ofi-
ciais seja executado o Hino do Município, acompanhado do Hino Na-
cional, respeitando-se também o Hino do Estado do Paraná.  Confira

Reposição de pedras britas é solicitada 
em estrada de Novo Sarandi
O vereador Odair Maccari pede reposição de pedras britas em es-
trada rural do Distrito de Novo Sarandi. Através da Indicação nº 
182/2016, ele aponta ao Poder Executivo que a estrada não pavi-
mentada em frente à Cerâmica Serelepe Ltda. e à Cerâmica Bei-
ja Flor Ltda. tem causado prejuízos aos moradores e empresários 
da região que se obrigam a utilizar este trecho. “Nessa estrada 
foi feita uma rodovia rural, mas esse trecho específico que pas-
sa em frente às cerâmicas não foi pavimentado, necessitando as-
sim de reposição das pedras britas”, aponta o vereador. Saiba mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6583 
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6613_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6610_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6617_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6608_texto_integral


AME visita Legislativo e ora pela Câmara e por Toledo

A AME-Associação dos Ministros Evangélicos de Toledo esteve em visita à Câma-
ra Municipal, quando reuniu-se com os vereadores e realizou uma oração na Sala de 
Reuniões na terça-feira, dia 10, a partir das 9:30h. Os pastores da entidade, que re-
úne várias denominações evangélicas, foram recebidos pelo presidente da Câmara, 
Ademar Dorfschmidt e o segundo vice-presidente, Luiz Carlos Johann. Também re-
ceberam os pastores da AME os vereadores Renato Reimann, Rogério Massing, Edi-
naldo Santos, Reinaldo Rocha, Sueli Guerra, Odair Maccari e Marcos Zanetti. Confira 

Pastores com vereadores durante o encontro na Sala de Reuniões 

Vereador pede ao Executivo apoio da Guarda ao Conselho Tutelar 
A Indicação nº 190, do vereador Vagner Delabio, propõe ao Poder Executivo a designa-
ção de  agente da Guarda Municipal para acompanhar o Conselho Tutelar nos atendimen-
tos de ocorrências. O vereador  aponta que “a complexidade de determinadas ocorrências 
atendidas pelos membros do Conselho Tutelar continuam a acarretar perigo à integridade 
física e moral” dos conselheiros. Vagner Delabio lembra que no passado ocorria era fei-
to o acompanhamento, porém, atualmente foi deixado de lado. O documento relata ain-
da que conselheiros tutelares vieram à Câmara Municipal solicitar em seu gabinete pe-
dir que  intercedesse junto ao Executivo Municipal por uma medida de urgência para lhes 
proporcionar a devida segurança. “Acreditando que a designação de Agente da Guarda Mu-
nicipal possa proporcionar tranquilidade e segurança aos Conselheiros Tutelares para o de-
senvolvimento de suas funções em ocorrências solicitadas pela população de nosso Muni-
cípio, não há dúvida da necessidade deste acompanhamento”, aponta o vereador. Entenda

Foto:Valderi Giovani

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/ame-visita-legislativo-e-ora-pela-camara-e-por-toledo
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6616_texto_integral


Indicada pavimentação de 
estrada em Novo Sobradinho
A estrada rural da Linha São Paulo é de mui-
to utilizada pelas comunidades de Linha São 
Paulo e Novo Sobradinho, e, além disso, dá 
acesso também à empresa Latícinios Perei-
ra. Tendo em mente a grande importância da 
referida estrada para essas comunidades, o 
vereador Airton Paula, através da Indicação 
nº176/2016, é pediu na Câmara ao Poder Exe-
cutivo a pavimentação dessa estrada. Confira 

Vereador solicita urbanização 
de rua no Maracanã
A Rua Arli Leonardi está localizada no Jar-
dim Maracanã, região bastante populosa e 
movimentada, pois nela estão localizados o 
Colégio Estadual Jardim Maracanã, a Ca-
pela São João Batista e o Centro Comuni-
tário, e ela é ainda itinerário do transporte 
coletivo. Levando em conta a importância 
dessa via e  pedidos já realizados em indi-
cações anteriores, o vereador Lucio de Mar-
chi solicitou a urbanização dessa rua, atra-
vés da Indicação nº178/2016. Saiba mais

Vereador quer nomear próprio público como Mauro Maiorki
A Indicação nº 164/2016, do vereador Lucio de Marchi, quer homenagear Mauro Mau-
ri Maiorki, recentemente falecido. O ex-atleta, ex-dirigente e ex-secretário de Espor-
tes por vários anos, também conhecido como “Butim”, seria homenageado com seu 
nome em um próprio público do município de Toledo, aponta o vereador.  Confira 

Vereador pede habitação no Portal da Transparência 
do Município 
O vereador Marcos Zanetti, pela Indicação nº 165/2016, propôs a inclusão da lista dos cadastros 
ativos do programa habitacional no Portal da Transparência do Município de Toledo. A proposta do 
vereador é que assim se torne possível acompanhar a situação cadastral de cada pessoa. Entenda

Pedida substituição de ponto de ônibus na Parigot
O ponto de ônibus localizado na Avenida Parigot de Souza, próximo ao Supermercado Muffato, 
recebe um grande fluxo diário de pessoas e já não apresenta as melhores condições possíveis. 
Por isso, através da Indicação nº177/2016, o vereador Genivaldo Paes pede a substituição desse 
ponto. Segundo ele, a medida proporcionará um conforto maior àqueles que utilizam o transporte 
público, facilitando o embarque e o desembarque, principalmente nos dias de chuva. Saiba mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6602_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6604_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6584 
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6585
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6603_texto_integral
https://www.youtube.com/user/camaratoo/feed?activity_view=6


Produzido pelo Departamento de Comunicação Social da Câma-
ra, o vídeo mostra imagens da evolução urbana de Toledo e das 
reuniões realizadas pela Câmara nas discussões. Veja o vídeo. 

Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br

Toledo Legislativo n°75
Sessão de 09/05/2016

Vídeo destaca revisão do Plano Diretor de Toledo

A Câmara Munici-
pal está realizando 
a revisão do Plano 
Diretor de Toledo e 
um vídeo mostra um 
pouco do trabalho 
realizado até aqui. 
O Plano Diretor es-
tabelece padrões ur-
banísticos e orienta 
o desenvolvimento 
urbano da cidade e 
teve sua reavaliação 
antecipada devido 
ao crescimento de 
Toledo. A discussão 
também foi ampliada 
e a proposta em de-
bate inclui educação, 
cultura, saúde, eco-
nomia, meio ambien-
te e outros aspectos 
do desenvolvimen-
to do município. 

Vídeo mostra evolução urbana de Toledo e reuniões sobre o Plano Diretor

Foto: Rodrigo Sardi

https://www.youtube.com/watch?v=x--0ogtDRsw
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

