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Comissão propõe projeto para reeleição em escolas

A Câmara Municipal está apreciando o Projeto de Lei nº 121, que “altera a legisla-
ção que estabelece normas para as eleições de diretores de escolas e Centros Mu-
nicipais de Educação Infantil (CMEIS) da rede pública municipal de ensino de To-
ledo”. A proposta é de autoria da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da 
Câmara Municipal e foi apresentada a partir de solicitação de diretores, da Secreta-
ria de Educação e Sindicatos dos Servidores visando alterar a legislação devido ao en-
tendimento de que em sua forma atual ela restringiria direitos dos diretores.  Confira

Comissão de Educação em reunião com diretores e outras autoridades do setor na Câmara

Foto:Susy Fontenele 

Vereador solicita climatização no posto de saúde de Vila Nova
Devido à falta de ventilação do Posto de Saúde de Vila Nova, o vereador Renato Reimann, 
através da Indicação nº 387 ao Poder Executivo, solicita a implantação de um sistema de 
climatização no prédio. Segundo ele, o ambiente abafado gera desconforto para as pesso-
as que aguardam atendimento elas necessitam de um ambiente que lhes proporcione um 
bem-estar para a saudável recuperação. O vereador aponta ainda que a situação gera incô-
modo e insatisfação para os profissionais em relação ao ambiente de trabalho, já que afe-
ta tanto a produtividade laboral, quanto o atendimento de qualidade às pessoas.  Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/comissao-propoe-projeto-para-reeleicao-de-diretores
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6942_texto_integral


Adequação de 
trecho entre 
OT-304 e OT-
415 é pedida 
na Câmara

Tráfego intenso ao Parque Moveleiro 
motiva proposta

A estrada que liga a 
Rodovia Municipal 
OT-304 e a Rodovia 
Municipal OT-415, 
na região de Vila,No-
va, é muito impor-
tante para o municí-
pio, pois é utilizada 
para grande parte do 
transporte da produ-
ção da região. Por 
isso, o vereador Re-
nato Reimann soli-
cita a adequação da 
estrada. Segundo ele, 
o trecho atualmente 
apresenta más con-
dições, o que difi-
culta o trânsito pelo 
local.  Veja mais

O grande número de caminhões que trafegam na rua Joaquim Piaz-
za, no Jardim Anápolis, no acesso ao Parque Moveleiro, foi levado 
à sessão da Câmara Municipal na segunda-feira. Muitos desses ca-
minhões trafegam em velocidade incompatível com essa via, e em 
horários como o término do expediente o volume de veículos cresce 
e em velocidades que põe em risco a vida de trabalhadores e mo-
radores do local. Segundo o vereador Walmor Lodi, na Indicação 
391/2016, a implantação de redutores de velocidade na Rua Joaquim 
Piazza levaria à redução obrigatória da velocidade para todos os ve-
ículos, trazendo maior segurança a usuários e moradores.  Entenda

Câmara homenageia professor 
da fanfarra de Novo Sarandi 
O professor e instrutor da fanfarra de Novo Sarandi, Neri Antônio Se-
bastiany, teve apresentada na Câmara Municipal proposta de home-
nagem pela dedicação e trabalho prestados. O Requerimento nº 103, 
assinado por sete vereadores, destaca que o professor está à frente da 
fanfarra há mais de 40 anos, “dedicando o seu tempo sem requerer 
nenhum benefício, apenas de maneira voluntária”. A homenagem “é 
uma simples forma de agradecimento e demonstração de respeito 
pelo trabalho prestado pelo professor Neri Antônio Sebastiany, tanto 
dentro da sala de aula, como na parte externa, no comando da fan-
farra”, destaca o documento. O desfile cívico é tradição no Distrito 
de Novo Sarandi desde 1968, sendo que muito desse tempo o profes-
sor Neri Antônio Sebastiany esteve à frente do projeto, repassando 
seus ensinamentos a muitos alunos.  Residente do Distrito de Novo 
Sarandi há 51 anos e professor há 46 anos, Neri Sebastiany, é me-
recedor da moção de aplausos como professor e instrutor da banda 
“pela dedicação e trabalho prestados”, assinala o documento firma-
do pelos vereadores Odair Maccari, Alcidio Pastório, Luís Fritzen, 
Luiz Johann, Renato Reimann, Tita Fulan e Walmor Lodi. Confira

Vereador 
solicita limpeza 
de calçadão de 
Novo Sarandi 
A Praça Memorial da 
Cerâmica em Novo 
Sarandi é muito fre-
quentada pela comu-
nidade, sendo assim 
um ponto de encontro 
e socialização mui-
to importante para 
o distrito. Levan-
do em conta as más 
condições apresen-
tadas pelo calçadão 
da praça, o vereador 
Odair Maccari, pede 
ao Poder Executi-
vo a limpeza desse, 
trazendo assim um 
maior conforto àque-
les que frequentam 
a praça.Saiba mais

Vereador quer conserto em boca de 
lobo em esquina da Maripá 
O vereador Vagner Delabio, através da Indicação nº 390, solici-
ta ao Poder Executivo a realização de reparos na boca de lobo na 
Avenida Maripá esquina com Rua Monteiro Lobato. Segundo o 
vereador, a boca de lobo está localizada num local de grande flu-
xo de pessoas e veículos e devido ao adiantado estado de destrui-
ção está proporcionando grande perigo aos moradores do resi-
dencial e também aos transeuntes. “Acredita-se que a reparação 
venha oferecer segurança às pessoas e também evitará o acúmu-
lo de lixo na galeria fluvial, portanto se faz necessária a urgência 
ao atendimento a esta indicação”, aponta o vereador.  Veja mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6941_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6946_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6948_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/6945_texto_integral


Vereadores parabenizam a Fanfarra de São Luiz do Oeste

A fanfarra de São Luiz do Oeste apresenta-se tradicionalmente no desfile de 7 de Se-
tembro no Parque Diva Paim Barth e nas atividades cívicas realizadas no Distri-
to de São Luiz do Oeste. No Requerimento n° 102/2016, os vereadores Rogério Mas-
sing, Ademar Dorfschmidt, Airton Paula, Edinaldo Santos, Genivaldo Paes, Neudi 
Mosconi, Reinaldo Rocha, Vagner Delabio, reconhecem o trabalho da fanfarra, com 
seus dedicados integrantes, voluntários, apoiadores e coordenadores. Os vereadores ain-
da lembram que a fanfara auxilia no desenvolvimento pedagógico do aluno, sendo rele-
vante para exercícios de concentração, disciplina, ritmo, na cooperação e civismo. Confira

Vereadores parabenizam Bom Jesus pelos seus 45 anos

Através do Requerimento n° 105, apresentado na Câmara Municipal na sessão de segunda-feira, 
dia 19, um grupo de 8 vereadores formalizou manifestação de aplausos ao Hospital Bom Jesus. 
No documento os vereadores Vagner Delabio, Adriano Remonti, Airton Paula, Alcidio Pastó-
rio, Edinaldo Santos, Genivaldo Paes, Neudi Mosconi e Walmor Lodi lembram a passagem dos 
45 anos de existência do estabelecimento, comemorados no dia 14 de setembro.  Saiba mais

Foto:Ricardo Morante

A Fanfarra de São Luiz do Oeste durante desfile na sede do distrito toledano 

Vereadora pede sequência da pavimentação 
na Rua Giustina Genari

Devido aos grandes transtornos que os moradores, pedestres e motoristas enfrentam nesta 
localidade, como barro nos dias de chuva e a poeira nos dias secos, a vereadora Sueli Guerra 
solicita que seja dada sequência de pavimentação asfáltica na Rua Giustina Genari, no Jardim 
Tocantins. Assim, aponta a vereadora,  através da Indicação nº 388, irá melhorar a qualidade 
de vida das pessoas que ali residem e o trânsito poderá fluir tranquilamente.   vSaiba mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6947_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6950_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6943_texto_integral


Câmara parabeniza escolas pelo Desfile da 
Independência em Novo Sarandi 
A Câmara Municipal 
teve apresentado na 
sessão de segunda-
-feira, dia 19, o Re-
querimento nº 104, 
que solicita moção 
de aplausos  à Escola 
Municipal Orlando 
Luiz Basei e à Es-
cola Estadual Novo 
Sarandi pela realiza-
ção do desfile de 7 de 
Setembro no Distrito 
de Novo Sarandi. O 
documento manifes-
ta “os aplausos do 
Legislativo Toleda-
no pela realização do 
desfile cívico”, assi-
nalando que  ele “é 
tradição no Distrito 
de Novo Sarandi des-
de 1968”. No even-
to, no último dia 11, 
a Escola Municipal 
Orlando Luiz Basei 
e a Escola Estadual 
Novo Sarandi reu-
niram professores, 

alunos e funcionários, com início às 9h30min e término às 11h15min, 
contando com a participação de 518 alunos, 79 professores e funcio-
nários dos colégios, 21 balizas e 40 integrantes da banda. Os vere-
adores Odair Maccari, Alcidio Pastório, Luís Fritzen, Luiz Johann, 
Renato Reimann, Tita Fulan e Walmor Lodi destacam que após o 
desfile as escolas organizaram a Festa de Confraternização da co-
munidade, realizada no Pavilhão da Igreja Católica, registrando que 
“esta moção de aplausos é uma simples forma de agradecimento e de-
monstração de respeito pelo trabalho destes profissionais”.  Confira 

A fanfarra de Novo Sarandi no Desfile da Independência na quarta, dia 7 de setem-
bro

Foto: Paulo Torres

Vereadores solicitam novo acesso a Bom Princípio por marginal
Os vereadores Luís Fritzen e Alcidio Pastório apresentaram na Câmara Municipal o Reque-
rimento n° 106, onde solicitam novo acesso à sede do Distrito de Bom Princípio do Oeste. 
No documento dirigido ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 
o vereadores requerem a medida através de via marginal lindeira ao viaduto da BR-467 com 
a PR-317 (acesso à Avenida Egydio Gerônymo Munaretto). Segundo os vereadores, após a 
duplicação da BR-467, o acesso às comunidades de Vista Alegre, Bom Princípio e Gramado é 
somente no retorno próximo ao Rio Lopeí, divisa com o Município de Cascavel. “A distância 
do acesso pós duplicação, se tornou um descontentamento por parte das comunidades ao longo 
dos anos”, aponta o documento, informando que “após vários estudos e ouvindo a comunidade, 
entende-se com absoluta segurança” que o acesso pode ser realizado pela implantação de via 
lateral ao viaduto, dando um novo caminho para as comunidades em poucos metros.   Veja mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6949_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6951_texto_integral
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Vereador indica reparos na iluminação na Rua Matelândia

A Indicação nº 389, de autoria do vereador Vagner Delabio, solicita ao Poder Executivo 
reparos na iluminação pública na Rua Matelândia. No documento o vereador pede ao Po-
der Executivo Municipal, que sejam feitos reparos na iluminação pública na via em frente 
ao nº 172. O pedido se faz necessário, segundo o vereador, porque há  meses a ilumina-
ção no referido endereço está danificada. Isto prejudica os transeuntes, bem como ofere-
ce risco aos moradores daquela localidade, aponta ele, destacando que  “não há dúvidas 
quanto à necessidade urgente da manutenção a ser executada naquela região”.  Entenda

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://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=350&dat_sessao=19/09/2016
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=350&dat_sessao=19/09/2016
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6944_texto_integral

