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Câmara revisa e aprova Plano Diretor Toledo 2050

A Câmara Municipal aprovou em votação final na segunda-feira, dia 12, os quatro pro-
jetos da revisão do Plano Diretor. As propostas recebidas em dezembro de 2015 foram 
apreciadas por uma Comissão Especial, com audiências públicas na cidade e interior e 
recebimento de dezenas de sugestões. A apreciação chegou a ser suspensa em virtude de 
questionamento do Ministério Público. As adequações solicitadas foram feitas pelo Poder 
Executivo e encaminhadas à Câmara, que realizou nova audiência pública e encaminhou 
a apreciação final nas sessões dos dias 5 e 12. “Cessa aqui o grande debate do Plano Di-
retor, parabéns à Comissão por conduzir os trabalhos de forma tão democrática, tão trans-
parente”, afirmou o presidente da Câmara, Ademar Dorfschmidt, destacando a atuação de 
Adriano Remonti, que “deixa o Legislativo de Toledo como um grande presidente”. Confira

Câmara de Toledo aprovou projetos da revisão do Plano Diretor por unanimidade  
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Vereador quer alteração em lei sobre comércio de ambulantes
O vereador Reinaldo Rocha, através da Indicação nº 375/2016 sugere alteração na lei que proíbe 
os pequenos comerciantes de atuarem em áreas públicas. Segundo o vereador, a aplicação da 
atual lei, que proíbe a atuação dos comerciantes em áreas públicas, está gerando uma grande 
preocupação para os donos de carrinhos de cachorro quente e ônibus de lanches, pois é desse 
trabalho que tais comerciantes sustentam suas famílias. Ele lembra que muitos estão há anos 
nos pontos comerciais, no Parque Ecológico de Toledo e em outros locais da cidade. Entenda

http://Câmara de Toledo aprovou projetos da revisão do Plano Diretor por unanimidade  
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6922_texto_integral


Vereador 
solicita 
recuperação de 
trechos de 
asfalto rural

Vereadores parabenizam equipe 
da Assembléia de Deus da Pioneiro

Alguns trechos da 
Linha Peabiru II en-
contram-se em es-
tado crítico, ocasio-
nado pela ação da 
água ou pelo próprio 
uso. Levando-se em 
conta a importância 
dessa estrada, o ve-
reador Renato Rei-
mann solicita na In-
dicação nº 376/2016 
a recuperação dos 
trechos danificados 
da estrada. Veja mais

Os vereadores Edinaldo Santos, Genivaldo Paes, Airton Paula, 
Expedito Ferreira, Luiz Johann, Neudi Mosconi, Vagner Dela-
bio, Marcos Zanetti, através do Requerimento n° 100/2016, pa-
rabenizaram a equipe de Evangelismo da Igreja Assembleia de 
Deus da Vila Pioneira por evento em Toledo. O documento des-
taca o trabalho realizado nos dias 26 e 27 de agosto, quando reu-
niram-se em Toledo membros da Igreja Assembleia de Deus do 
município e algumas cidades vizinhas. Os vereadores pedem que 
Deus dê saúde e sabedoria a estas pessoas que semeiam a palavra 
divina, e que representam a paz onde quer que estejam. Entenda

Implantação de abastecedouro 
comunitário é pedida
A comunidade localizada nas proximidades da Linha Dr. Ernesto vem 
tendo grandes dificuldades devido à falta de um local apropriado para 
o abastecimento de seus pulverizadores. Também é necessário um 
ambiente para que o manejo e manipulação dos agrotóxicos sejam re-
alizados. Levando em conta os benefícios trazidos por um abastece-
douro comunitário, o vereador Renato Reimann, através da Indicação 
nº377/2016, solicita a implantação de um na Linha Dr. Ernesto.  Confira Vereador 

propõe 
vigilância 
preventiva em 
comunidades 
do interior
Pela Indicação nº 
379/2016, o vereador 
Walmor Lodi, soli-
citou a disponibili-
zação de vigilância 
nas festas das comu-
nidades do interior, 
pois em algumas es-
tão sendo registrados 
casos de furto. Com 
uma Guarda Muni-
cipal, ou a presen-
ça de um agente da 
segurança pública, 
pode inibir os crimi-
nosos e evitar que fa-
tos assim aconteçam 
novamente, aponta o 
vereador. Saiba mais

Vereador propõe moção à Mocidade 
das Igrejas Assembléia de Deus
O vereador Edinaldo Santos solicitou na Câmara Municipal que seja 
encaminhado ofício aos organizadores da União da Mocidade das 
Igrejas Assembleia de Deus de Toledo (UMADT), pela realização 
do Congresso Municipal. A UMADT realizou nos dias 26, 27 e 28 
do mês de agosto o Congresso Municipal. O evento reuniu mem-
bros de todas as Igrejas Assembleias de Deus do Município e re-
gião e através do Requerimento nº 101/2016 o vereador solicitou 
a manifestação da Câmara parabenizando pelo evento. Veja mais

Implementação de calçada é solicitada 
para rua Ângelo Donin 
O vereador Rogério Massing, com a Indicação nº 378/2016, 
propõe a implementação de calçadas na rua Ângelo Donin. 
Por ser uma via de grande movimento uma calçada para pe-
destres faz-se mais do que necessária, aponta o vereador, des-
tacando que o equipamento deve proporcionar maior tran-
quilidade aos moradores e transeuntes da região. Saiba mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6923_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6927_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6924_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6926 
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6928_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6925 


Projeto antecipa áreas para via marginal da BR 467

Deu entrada na Câmara na segunda-feira, dia 12, o Projeto de Lei nº 126, que “autori-
za o Município a receber áreas em doação, visando à regularização do prolongamen-
to de vias públicas na cidade de Toledo”. A proposição autoriza o Município de Toledo 
a aceitar proposta dos proprietários de lote rural de doar ao Município áreas correspon-
dentes às vias marginais à BR 467 para antecipar-se à obra e viabilizar projeto de ven-
da de áreas. Com a doação das áreas ao Município os proprietários pretendem sua 
regularização no trecho que compreende o seu imóvel e assim “permitir o desmembra-
mento de áreas para fins de implantação de novas atividades econômicas no local”. Confira

Proposto apoio à GR para participar do Sul-Americano

O vereador Ademar Dorfshmidt solicitou, através da Indicação nº 374/2016, o fi-
nanciamento das despesas da Equipe Juvenil de Ginástica Rítmica para que pos-
sa participar do Campeonato Sul-Americano 2016, na Colômbia. A Associação 
de GRD não possui a verba necessária para custear todas as despesas e junto da 
Indicação foram apresentados todos os orçamentos realizados. Toledo é uma vitrine para 
o esporte, com Ginastas Olímpicas que precisam de investimentos para dar continuida-
de em seus trabalhos, justifica o vereador na proposição ao Poder Executivo. Saiba mais
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Projeto antecipa áreas para uma das futuras vias marginais à BR 467

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/projeto-antecipa-areas-para-futura-via-marginal-da-br-467
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https://www.youtube.com/user/camaratoo/feed?activity_view=6
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