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Câmara abre reuniões para revisão do Plano Diretor

A Câmara Municipal 
abriu nesta quarta-
-feira, dia 2, uma sé-
rie de reuniões para 
discutir com a co-
munidade da cidade 
e interior os quatro 
projetos que tratam 
da revisão do Plano 
Diretor. A reunião 
conduzida pela Co-
missão Especial de-
signada para os pro-
jetos contou com os 
vereadores Adriano 
Remonti, Sueli Guer-
ra, Luís Fritzen e Ex-
pedito Ferreira, além 
dos vereadores Vag-
ner Delabio, Wal-
mor Lodi, Genivaldo 
Paes, Lúcio de Mar-
chi e Marcos Zanetti, 
além de lideranças 

e outras autoridades. O presidente Adriano Remonti desta-
cou que a Comissão Especial já recebeu 15 protocolos de su-
gestões e pedidos e anunciou que ela manterá reuniões às se-
gundas-feiras, às 10:30h, para apreciar os temas. Veja mais 

Reunião abriu discussões sobre as propostas para a revisão do Plano Diretor

Câmara destaca cinquentenário da Liga de Futebol
A Câmara Municipal aprovou na segunda-feira, dia 29, o Requerimento nº 15, que manifesta 
aplausos à Liga de Futebol de Toledo pelos seus 50 anos de atuação. “Ao comemorar 50 anos 
de fundação, desde o dia 16 de fevereiro do ano de 1966, o desporto municipal tem na Liga 
de Futebol sua real representação social e institucional”, aponta o documento dirigido ao pre-
sidente Feliz Luiz Fornari. A Câmara destaca que a entidade “laboriosamente trabalha pela 
valorização e o fortalecimento de seus clubes associados, dos atletas, dirigentes e apoiadores 
da prática esportiva saudável e comunitária”. A Liga de Futebol de Toledo é uma entidade 
voltada ao bem comum dos toledanos, reunindo agremiações esportivas do interior e da ci-
dade que, através do Campeonato Municipal de Amadores e Sub-20, “busca fortalecer o es-
pírito solidário e cooperativo, premissas estas que estão no cerne deste município”, destaca o 
documento. “A Câmara Municipal de Toledo através desta proposição legislativa parabeniza 
a Liga de Futebol de Toledo pelo cinquentenário de fundação e coloca-se à disposição para 
construção de um Município melhor para todos”, finaliza o Requerimento nº 15. Confira
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Pedido de 
urbanização na 
Vila Pioneiro é 
reiterado

Recapeamento é solicitado para a Borges de
Medeiros

O vereador Lucio 
de Marchi, pela in-
dicação 47, está rei-
terando o pedido de 
urbanização com 
cerca, calçamento e 
iluminação em torno 
da área verde loca-
lizada na região sul 
da Vila Pioneiro, por 
ser umas das princi-
pais áreas verde da 
cidade e que precisa 
ser conservada, con-
forme a vontade da 
população. Veja mais 

A Câmara Municipal aprovou o Requerimento nº 19, dos vereadores 
Reinaldo Rocha e Rogério Massing, que pede apoio à Agência do 
Trabalhador com equipamentos. O documento solicita aquisição e 
destinação de equipamentos necessários para emissão da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) pela Agência do Trabalha-
dor, já que atualmente a sua falta exige deslocamento dos usuários 
do serviço a Cascavel. O documento dirigido à secretária de Estado 
do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Fernanda Richa, so-
licita agilidade na aquisição e destinação dos equipamentos para a 
emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), em 
Toledo e microrregião. Toledo conta com cerca de 12 municípios 
interligados a muitos programas do governo estadual e federal via 
Agência do Trabalhador, mas alguns deles dependem de ajustes, 
como é o caso de quem pretende iniciar atividades e registrá-las na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, que só consegue 
isso em Cascavel. “Os vereadores autores deste requerimento, têm 
como objetivo propor a resolutividade deste impasse, e solicitam o 
efetivo cumprimento da Portaria nº 369, de 13 de março de 2013, 
que regulamenta a emissão descentralizada da CTPS”, aponta o do-
cumento. “Por razões lógicas a informatização do sistema veio para 
agilizar o processo de confecção e diminuir as questões burocráticas, 
no entanto, em Toledo, tivemos um retrocesso neste processo práti-
co, visto que agora o procedimento prevê o deslocamento de preten-
dentes a possuir este importante documento, de Toledo ou de outros 
municípios, até a cidade de Cascavel”, aponta o Requerimento nº 
19. O documento aprovado na Câmara Municipal aponta que a situ-
ação provoca “relativo transtorno e insatisfação aos trabalhadores, o 
que seria evitado se o sistema fosse instalado em nosso Município”, 
informando que o Executivo Municipal já sinalizou positivamente 
quanto ao apoio de material humano. “(...) todavia, a aquisição do 
kit para captura de imagem tem sido o maior obstáculo para garan-
tir a continuidade do serviço de emissão de CTPS em nosso muni-
cípio, através da Agência do Trabalhador (SINE)”, aponta o docu-
mento da Câmara Municipal à secretária Fernanda Richa. Entenda 

Câmara pede apoio de Fernanda Richa 
à Agência do Trabalhador

Através da Indicação nº 44/2016 foi solicitado pelo vereador Air-
ton Paula que seja feito o recapeamento asfáltico da Avenida 
Borges de Medeiros, no trecho localizado entre a Avenida Nos-
sa Senhora de Fátima e a Rua Barão do Rio Branco. Para ele tal 
solicitação se faz necessária já que as medidas preventivas de 
tapa buracos não são suficientes para sanar o problema, de modo 
que apenas um recapeamento asfáltico completo será resolutó-
rio, melhorando a trafegabilidade dos transeuntes da região. Air-
ton ainda lembra que uma indicação visando o recapeamento da 
via foi apresentada em 2015 (Indicação nº 120/2015), no entanto 
não foi iniciada nenhuma ação nesse sentido. Confira na integra

Patrolamento 
e compactação 
de estrada 
rural em Novo 
Sarandi é 
solicitado 
Moradores da re-
gião reclamam que 
a  estrada rural da 
Usina (OT 323), no 
distrito de Novo Sa-
randi, encontra-se 
em estado crítico já 
que é cascalhada e 
tem pouca manuten-
ção, o que dificulta a 
transitação de cami-
nhões, colheitadeiras 
e tratores, principal-
mente em épocas de 
colheitas. Por estas 
reclamações, o vere-
ador Odair Maccari 
realizou a Indicação 
48 pedindo o patro-
lamento e a compac-
tação desta estrada 
rural. Saiba mais  
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Site da Câmara veicula mosquitos contra o Aedes

O sítio eletrônico da 
Câmara Municipal 
está veiculando des-
de a última sexta, 
dia 19, imagens de 
mosquitos Aedes ae-
gypti em sua tela de 
abertura. O trabalho 
visa alertar a popu-
lação para os riscos 
representados pela 
multiplicação do 
mosquito, que trans-
mite a dengue, zika 
e chikungunya. Os 
mosquitos na tela, 
ao serem marcados 
pelo mouse, abrem 
a imagem de uma 
raquete elétrica e ao 
serem clicados dão 
acesso a um banner 
sobre a campanha 

Figuras de mosquitos provocam e alertam o internauta contra o Aedes aegypti

Vereador indica climatizadores 
para Ondy Niederauer

Na última sessão da Câmara Municipal foi 
solicitado ao Poder Executivo Municipal, 
que seja feita a instalação de climatizado-
res no Centro Cultural Ondy Hélio Niede-
rauer. O vereador Airton Paula sugere que 
sejam realizados os estudos necessários 
para a instalação de climatizadores no local. 
Par ao vereador isso vai proporcionar mais 
conforto aos estudantes, expositores, traba-
lhadores e visitantes que expõem e partici-
pam dos mais variados eventos neste espa-
ço já consagrado pela comunidade. Confira
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Indicado novo acesso ao 
Cemitério Cristo Rei

A Avenida Maripá recebe um grande fluxo de 
veículos diariamente, portanto é necessária a 
criação de um acesso alternativo ao Cemité-
rio Cristo Rei, defendeu o vereador Walmor 
Lodi na Câmara Municipal. Para o vereador 
é inviável se locomover pela avenida em dias 
mais movimentados naquele trecho. Além 
disso, uma grande empresa recém-inaugura-
da aumentou ainda mais o fluxo de veículos 
na região, apontou ele. Por isso, através da 
indicação nº 55, ele sugere ao Executivo a 
abertura de novo acesso ao Cemitério Cris-
to Rei pela Rua XV de Novembro.. Entenda

contra o Aedes e informações sobre as três doenças. O código HTML 
foi obtido pelo Departamento de Comunicação Social da Câmara 
através do Gitec-Grupo Interlegis de Tecnologia. No dia 18, quin-
ta-feira, foi confirmado o primeiro caso de zika em Toledo, em uma 
mulher que contraiu a doença em viagem ao Mato Grosso. Veja mais 

Vereador solicita instalação de bebedouro
em praça de Novo Sarandi
A Praça Memorial da Cerâmica, em Novo Sarandi, possui uma academia da terceira idade onde di-
versas pessoas se exercitam. Visando que os usuários do local precisam de hidratar o vereador Odair 
Maccari realizou a indicação 49 solicitando a instalação de um bebedouro na praça. Saiba mais 
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Recapeamento na Barão do Rio 
Branco é indicado 
Por meio da Indicação nº 42/2016 foi solici-
tado ao Poder Executivo Municipal, que seja 
feito recapeamento asfáltico “na Rua Barão 
do Rio Branco nas proximidades da BR-467”. 
Segundo Ademar Dorfschmidt moradores e 
motoristas que se utilizam deste trecho dia-
riamente estão insatisfeitos com as condições 
da capa asfáltica desta via, já que possui bu-
racos e valetas que podem causar acidentes 
envolvendo pedestres e veículos. O recapea-
mento se faz necessário para melhor tráfego 
na via e para maior segurança aos que dela 
se utilizam, aponta o vereador. Saiba mais

Câmara aplaude 25 anos do Rotary Clube Toledo Lago
A Câmara Municipal aprovou o Requerimento nº 16, o qual prevê moção de aplausos ao 
Rotary Clube Toledo Lago por seus 25 anos de fundação. O documento destaca que a en-
tidade presidida atualmente por Jair Francisco Fredo é um clube de serviço, formado por 
profissionais de diversas áreas. Atualmente com 38 sócios, o Rotary Clube Toledo Lago 
desenvolve vários projetos que beneficiam a sociedade local e regional, como o Banco de 
Leite Humano. O projeto que  funciona junto ao Hospital Bom Jesus atende os 18 Muni-
cípios da 20ª Regional de Saúde e desde 2006 já atendeu mais de 40 mil crianças. A enti-
dade também busca a Unidade Móvel de Saúde e Coleta de Sangue, que em breve deverá 
ser implantada e atenderá os 18 municípios da área da 20ª Regional da Saúde. O docu-
mento aponta ainda o intercâmbio de jovens de 16 a 18 anos com  outros países e destaca 
que o Rotary Clube Toledo Lago “beneficia a nossa sociedade local e regional”. Confira

Vereador solicita destinação de 
imóvel para SEST/SENAT
O Serviço Social do Transporte (SEST) e 
o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (SENAT) fazem parte da Con-
federação Nacional do Transporte (CNT) e 
tem como objetivo desenvolver o setor de 
transporte, atuando na formação e na qua-
lificação de profissionais para o mercado. 
E, conhecendo a necessidade da implemen-
tação destes organismos no município, foi 
apresentada na Câmara a Indicação nº 56, 
do vereador Rogério Massing, indicando ao 
Executivo que destine um imóvel do patrimô-
nio municipal para viabilizá-los. Veja Mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6360_texto_integral
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Vereador propõe sentido único 
em rua no Pancera
Com o desenvolvimento e aumento de nú-
mero de residências no Jardim Pancera, 
houve também o aumento no número de 
veículos que trafegam na região. A Rua 
José Dal Bosco tem uma curva no sentido 
Avenida Maripá – Jardim Pancera que gera 
riscos, por ser estreita e impossibilitando 
a passagem de dois veículos. Com o intui-
to de resolver os problemas e evitar futu-
ros acidentes o vereador Reinaldo Rocha, 
fez a Indicação nº 50, propondo melhoria 
no sistema de tráfego dessa rua. Veja mais

Solicitado auxílio-transporte 
para universitários de Vila Nova 
e Novo Sarandi
O vereador Ernesto Reimann está soli-
citando que seja implantado um progra-
ma de auxílio-transporte aos estudan-
tes universitários dos distritos de Vila 
Nova e de Novo Sarandi. Através da 
 Indicação nº 50 ele levou a questão à Câ-
mara Municipal, indicando ao Poder Exe-
cutivo que apoie os estudantes através de 
um programa de apoio e incentivo à re-
alização do curso universitário. Confira  

Vereadores parabenizam funcionários por ato pelo Bom Jesus
O ato público promovido pelos funcionários do Hospital Bom Jesus no dia 23 de feve-
reiro, contra o fechamento da instituição, foi destacado na Câmara Municipal através do 
Requerimento nº 17. O documento é dirigido ao superintendente da Hoesp, Thiago Ste-
fanello, que administra o hospital, e aponta que é “louvável a atitude dos funcionários 
que em conjunto com as demais autoridades prezam pela continuidade do Hospital Bom 
Jesus”. O Requerimento nº 17 foi apresentado por  Ademar Dorfschmidt, Airton Paula, 
Expedito Ferreira, Lucio de Marchi, Luiz Johann, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Rei-
naldo Rocha, Rogério Massing, Tita Furlan, Vagner Delabio e Sueli Guerra.. Entenda

Santa Clara IV tem indicada construção de centro comunitário 
A construção de um centro comunitário na região do bairro Santa Clara IV foi tema de uma 
indicação na sessão da última segunda-feira. Para o vereador Lucio de Marchi, autor do do-
cumento, os centros comunitários em nosso Município são fundamentais para o convívio so-
cial dos moradores, que podem desfrutar de toda estrutura para confraternizações, eventos, 
festas, atividades recreativas e do bem comum. Ele destaca também que os centros comuni-
tários são referências quanto às reuniões públicas, onde o agente político pode usar da estru-
tura para ouvir os anseios da população. Lucio também comenta que a região do Santa Clara 
IV, tem saído à frente nas participações comunitárias e no exercício da cidadania, e que o 
presidente da Associação de Moradores, Ari Sheron, tem solicitado junto ao poder público 
a construção do centro comunitário, já que a região abrange um conjunto de bairros. Ele 
aponta que aquela região é de considerável movimentação e bastante povoada, sinalizando 
a necessidade do espaço e também indicando que será muito bem aproveitado, Entenda.

Menina tem nome sugerido para logradouro
A história de Gabriela Kauani Hach comoveu inúmeras pessoas do municí-
pio e até de outras cidades. A garotinha, chamada na família de “Gabi”, fale-
ceu aos 6 anos, no dia 20 de fevereiro de 2015, devido a uma leucemia. A ve-
readora Sueli Guerra sugere ao Executivo, através da Indicação nº 53,  que este 
atribua o nome de Gabriela a algum logradouro, homenageando-a desta forma. Confira
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Requerimento pede ao DER conserto de acostamento na PR-589
A recuperação da malha asfáltica dos acostamentos da PR-589, no trecho que liga o Distri-
to de Novo Sarandi a Nova Santa Rosa, motivou proposta na sessão da Câmara Municipal 
na segunda-feira, dia 29. O Requerimento nº 18, do vereador Odair Maccari, solicita envio 
de ofício ao  Departamento de Estradas de Rodagem (DER), solicitando a recuperação do 
trecho. Ele lembra que no dia 5 de fevereiro a região foi atingida por fortes chuvas que aca-
baram danificando todo o acostamento da PR-239 entre Novo Sarandi e Nova Santa Rosa. 
Segundo o documento o trecho  necessita “urgentemente da recuperação do acostamento”, 
pois ele está fortemente danificado, “oferecendo riscos para aqueles que trafegam na ro-
dovia, inclusive causando muito incômodo aos usuários de transporte coletivo”. Veja mais

Recuperação e conservação de 
estradas são solicitadas 
As estradas rurais pavimentadas da região 
norte do Município estão muito debilita-
das devido ao grande volume de chuvas e 
ao tráfego diário, apontou o vereador Re-
nato Reimann na Indicação nº 52. Essas 
têm grande importância porque servem 
para escoar boa parte da produção das ati-
vidades rurais de Toledo, e, por isso, viu-se 
a necessidade de solicitar ao poder Exe-
cutivo a recuperação e conservação des-
sas estradas, aponta o vereador. Confira.

Proposta marcação de área de 
conflito em cruzamento
É cena comum a imprudência de motoristas 
no cruzamento entre as ruas Santos Dumont 
e Haroldo Hamilton. Esses aproveitam a au-
sência de semáforo no local e agem de for-
ma irresponsável, por vezes até obstruindo o 
cruzamento ao parar nele, apontou a verea-
dora Sueli Guerra na Câmara Municipal. Por 
conta disso ela apontou, através da Indicação 
nº 54, a proposta de implantar no local uma 
marcação de área de conflito (MAC) que im-
pedirá os motoristas de ficarem ali. Entenda

Limpeza da Rua Willy Tesch é solicitada
Na sessão da segunda-feira, dia 29, o vereador Expedito Ferreira solicitou a limpeza às 
margens da Rua Willy Tesch, no loteamento Panorama II, bem como em toda sua extensão. 
De acordo com ele os munícipes que adquiriram seus lotes neste bairro estão revoltados 
com o descaso, visto que a vegetação que cresce às margens da Rua Willy Tesch gera in-
segurança aos moradores, especialmente no que tange à presença de animais peçonhentos. 
Para Expedito, por se tratar de um loteamento mais retirado, que tem como divisa área 
rural e ainda não tem moradores no lado oposto da rua e nem calçamento adequado, o 
mato tomou conta. O vereador aponta ainda que recentemente houve o problema da en-
xurrada, pois durante o período chuvoso constatou-se que havia problemas na captação 
pluvial. Segundo o vereador, os moradores já comunicaram os problemas várias vezes à 
administração municipal, entretanto, não obteve-se nenhuma resposta e a via permanece 
tomada pelo mato e pela sujeira trazida pela água, necessitando de limpeza urgente. Entenda
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Câmara abre 
seleção para 
estagiários na 
recepção e 
informática
A Câmara Munici-
pal abriu vagas para 
estágios remunera-
dos de nível superior, 
técnico e médio nos 
setores de recepção e 
informática. As ins-
crições podem ser 
feitas até sexta, dia 4, 
na recepção do Po-
der Legislativo. Ao 
todo são três vagas 
para estágios, sendo 
duas de quatro horas 
diárias destinadas a 
estudantes do ensino 
médio ou técnico em 
administração, a fim 
de desempenhar fun-
ções administrativas 
no setor de recepção. 
E uma de seis horas 
diárias em dois tur-
nos para o setor de 
informática. Os se-
lecionados assumi-
rão imediatamente, 
enquanto os demais 
aprovados forma-
rão um cadastro de 
reserva. Veja mais 
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