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Vereadores apreciam contas municipais de 2013

A Câmara Munici-
pal está apreciando 
as contas municipais 
relativas ao ano de 
2013, sob a respon-
sabilidade do prefei-
to Beto Lunitti e do 
vice-prefeito Adelar 
Holsbach. As con-
tas, com parecer fa-
vorável do Tribunal 
de Contas, foram 
encaminhadas à Câ-
mara no último dia 
4 de abril. O pare-
cer do TC foi rece-
bido e encaminhado 
pela presidência da 
Câmara à Comissão 
de Finanças e Orça-
mento, a qual deverá 
apresentar parecer 
a respeito para vo-
tação em plenário. 

As contas municipais de 2013 motivaram o Projeto de Resolu-
ção nº 13, da Mesa Diretora, que aprova as contas nos termos do 
Acórdão de Parecer Prévio nº 40, da 1ª Câmara do TCE. Veja mais

Projeto de Resolução sobre as contas municipais de 2013 deu entrada na sessão do 
dia 25

Foto:Paulo Torres

Vereador propõe sinaleira na Santos Dumont
com Haroldo Hamilton

O vereador Renato Reimann apresentou na Câmara Municipal a Indicação nº 159, que solicita 
a instalação de semáforo no cruzamento da Rua Santos Dumont com a Rua Haroldo Hamil-
ton. No documento ao Poder Executivo o vereador aponta que a movimentação de veículos e 
pessoas nas proximidades do Shopping Panambi é de grande intensidade, especialmente nos 
horários de pico e finais de semana. Segundo ele, a dificuldade que os carros têm para transitar 
pelo local e especialmente para garantir a segurança dos pedestres faz-se necessário a instalação 
de um semáforo no cruzamento, onde eles têm dificuldade de circular com segurança.   Confira 

http://www.toledo.pr.leg.br/camara-municipal-aprecia-contas-de-toledo-de-2013
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6562_texto_integral


Vereador 
quer placas 
indicando 
bairros 
e órgãos

Vereador que redutor de velocidade na Avenida 
Cirne Lima 

A i n d i c a ç ã o 
158/2016, feita pelo 
vereador Reinaldo 
Rocha, solicita a ins-
talação de placas de 
identificação urbana 
nas vias públicas do 
município de Toledo 
constando o nome do 
bairro e órgãos públi-
cos como unidades 
de saúde, de ensino e 
cemitérios. O objeti-
vo é facilitar a orien-
tação da população 
que vive em Toledo e 
também dos visitan-
tes da região e outras 
regiões.Veja mais

A implantação de um redutor de velocidade na Avenida Ministro 
Cirne Lima, nas proximidades do Yara Country Clube, foi solicitada 
na Câmara Municipal na sessão de segunda-feira. Através da Indica-
ção nº 160 ao Poder Executivo, o vereador Renato Reimann aponta 
que a Avenida Ministro Cirne Lima é umas das vias com o maior 
fluxo de veículos da cidade de Toledo, pois dá acesso à PR-317, PR-
182 e BR-467. Embora o limite de velocidade para a via seja de 60 
km/hora muitos motoristas abusam e empregam grande velocidade, 
aponta o vereador. Este fato tem gerado insegurança para as pessoas 
que transitam pelas proximidades do trecho do Yara Country Clube,
 onde ele sugere a medida. Segundo o vereador, os próprios fre-
quentadores da entidade têm encontrado grandes dificuldades 
para sair com os automóveis das suas dependências devido à alta 
velocidade dos veículos que estão transitando pela via. Confira 

Vereador 
solicita roçada 
em área 
destinada
a Pólo de 
Processamento 
de Pescado
Segundo o verea-
dor Odair Maccari, 
a área encontra-se 
abandonada  e sem a 
devida limpeza, além 
das reclamações dos 
proprietários dos 
imóveis próximos. 
Pela demanda da po-
pulação o vereador 
realizou a Indicação 
157/2016. Entenda

Reiterado pedido de centro social no Jardim da 
Mata
Visto que os centros comunitários promovem um maior convívio 
social entre os moradores, o vereador Lucio de Marchi propôs na 
Câmara a implantação de uma unidade no Jardim da Mata. O ve-
reador aponta que o conjunto habitacional ainda não possui um, 
o que obriga as famílias que ali vivem a utilizar suas próprias re-
sidências, ou até a rua para a realização de reuniões. Por isso o 
pedido pela construção de um centro comunitário, já feito nas 
indicações nº 618/2014 e nº 157/2015, foi reapresentado na Câ-
mara nesta semana através da Indicação nº 155/2016. Veja mais

Vereadora propõe iluminação de LED na Rua 
Cerro Largo

A vereadora Sueli Guerra apresentou na Câmara Municipal su-
gestão de substituição das lâmpadas por iluminação LED na Rua 
Cerro Largo, no Jardim Porto Alegre. No documento a ser encami-
nhado pelo Poder Legislativo ao chefe do Poder Executivo Muni-
cipal, a vereadora propõe que a troca da iluminação seja feita en-
tre a Avenida J.J. Muraro e a Avenida Nossa Senhora de Fátima, 
no Jardim Porto Alegre. A substituição desta iluminação por lâm-
padas de LED tem por objetivo além de economicidade, dar maior 
qualidade de vida aos transeuntes, que por ali trafegam, aponta 
a vereadora na Indicação nº 161. Ela destaca ainda que a via pa-
ralela à Parigot é uma importante ligação entre uma avenida e 
a outra, mas está escura e isto deixa o local perigoso. Saiba mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6561  
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6563_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6560  
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6558_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6564_texto_integral


Vídeo lembra Tiradentes nos 224 anos de sua execução

“Se todos quisermos, poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la.” A fra-
se de Joaquim José da Silva Xavier, o “Tiradentes”, está estampada na base do monumento 
que lhe homenageia em Toledo, na avenida que tem seu nome. O local que sediou as home-
nagens ao mártir da Independência, no dia 21 de abril, é mostrado em vídeo veiculado por 
ocasião dos 224 anos de sua execução. Ele participou da Inconfidência Mineira, movimento 
que buscava a Independência do Brasil meio século antes de sua conquista. O vídeo foi pro-
duzido pelo Departamento de Comunicação Social da Câmara Municipal com imagens do 
monumento, do cruzamento que lhe abriga e  de homenagens a Tiradentes. Assista a o vídeo

Foto:Internet

O alferes (posto equivalente a tenente) Joaquim José da Silva Xavier, herói da Independência do Brasil

Indicado recapeamento asfáltico da Rua Mario Fontana
O trecho entre a Rua dos Pinheiros e a Avenida Egydio Jeronymo Munaretto recebe um 
grande fluxo diário de pedestres, carros e caminhões. O vereador Genivaldo Paes aponta 
que o trecho correspondente à Rua Mário Fontana está com asfalto desgastado ao pon-
to de uma operação tapa-buracos não ser suficiente. Portanto ele pede, através da Indi-
cação nº 153/2016, a realização de um recapeamento asfáltico em toda a via. Confira 

Portais de entrada são propostos para Novo Sarandi
O vereador Odair Maccari realizou a Indicação 156/2016 em que propõe a constru-
ção de portais de entrada no Distrito de Novo Sarandi, nos acessos vindos de Vila 
Nova e Quatro Pontes. O objetivo é proporcionar maior qualidade de vida aos mora-
dores e visitantes e aumentar a valorização do distrito, segundo o vereador. Saiba mais

https://youtu.be/zwUO007R9no
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6556_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6559  


Pedido por recapeamento de ruas é reiterado
O Jardim Concórdia possui um grande número de moradores e escola, CMEI, UBS 
e Associação de Moradores, o que acaba gerando um elevado fluxo de veículos. Po-
rém as ruas deste bairro têm apresentado más condições, que não foram resolvidas 
com operações tapa-buracos. Por isso é reiterado, através da Indicação nº 154/2016, 
do vereador Lucio de Marchi, o pedido pelo recapeamento asfáltico das vias do Jar-
dim Concórdia, já anteriormente requisitado na Indicação nº 171/2016. Confira
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