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Nova audiência debate Plano Diretor quinta-feira

A Câmara Munici-
pal realiza audiência 
pública nesta quinta-
-feira, dia 1º, a partir 
das 19h, para tratar 
da revisão de três dos 
quatro projetos sobre 
o Plano Diretor. A au-
diência é organizada 
pela Comissão Espe-
cial do Plano Diretor, 
a qual publicou edi-
tal informando a po-
pulação a respeito no 
Diário Oficial Digital 
de Toledo no dia 29. 
A audiência vai dis-
cutir o - Projeto de 
Lei Complementar nº 
1/2015, que “dispõe 
sobre o Plano Diretor 
Participativo do Mu-
nicípio de Toledo” 
o Projeto de Lei nº 
217, que “define os 

perímetros das zonas urbanas; e de expansão urbana do Município de 
Toledo” e o Projeto de Lei nº 218, que “dispõe sobre o zoneamento do 
uso e da ocupação do solo urbano no Município de Toledo”.  Confira 

Audiência em 17 de agosto lotou o Plenário Edilio Ferreira para debater adequações
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Vereador sugere curso sobre TDAH para professores
Os problemas com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) na edu-
cação de Toledo motivaram a apresentação na Câmara Municipal da  Indicação nº 359, 
do vereador Reinaldo Rocha. Ele aponta no documento que muitos professores se encon-
tram às vezes sobrecarregados e não sabem lidar com crianças que possuem o TDAH, 
sugerindo que um curso nesta área poderia melhorar o ensino municipal. Para o verea-
dor um curso de formação para professores sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH) poderia evitar transtornos para pais, alunos e professores. O 
TDAH é um conjunto de sintomas caracterizados por distração, agitação / hiperativida-
de, impulsividade, esquecimento, desorganização e adiamento crônico, entre outras carac-
terísticas. Para o vereador um curso sobre o TDAH aos professores municipais poderia 
melhorar o ensino municipal através da melhor compreensão dessa síndrome. Entenda
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Vereador quer 
informações 
sobre espaços 
publicitários

Vereador quer iluminação para 
prevenir roubos perto de universidade 

O vereador Rogé-
rio Massing, através 
do Requerimento nº 
98/2016, solicita in-
formações referentes 
ao Mobiliário Urba-
no de Publicidade e 
Informação (MUPI), 
espaços de publici-
dade comercial ins-
talados em locais pú-
blicos no município. 
Através deste reque-
rimento o vereador 
Rogério requer que 
seja enviado ofício ao 
Executivo Municipal 
solicitando determi-
nadas informações 
em relação à utili-
zação do Mobiliário 
Urbano para Publi-
cidade e Informação 
(MUPI) instalados 
em Toledo. Veja mais

O vereador Renato Reimann, através da Indicação nº 360, pediu 
ao Poder Executivo a melhoria da iluminação no entorno do Cam-
pus I da Universidade Paranaense (UNIPAR). Segundo o vereador, 
diariamente muitos estudantes transitam pelas ruas Guaíra, Alperi-
co Donin e Beija-Flor, que ficam no entorno do Campus I e não 
possuem uma iluminação pública satisfatória. Segundo o vereador, 
o fato prejudica a segurança dos transeuntes e nessas ruas, situa-
das ao norte do campus, alunos da instituição de ensino já foram 
assaltados. Para Renato Reimann a melhoria da iluminação pú-
blica, com a instalação de lâmpadas e postes mais eficientes, bem 
como a colocação de postes e iluminação onde necessário, torna-
ria aquela região mais segura. “Com a implantação de uma ilu-
minação eficiente, o local ficará muito mais seguro, inibindo por 
conseguinte as práticas criminosas”, aponta o vereador. Entenda

Vereador pede reparos no asfalto 
em rua próximo do Jardim da Mata 
A Rua Navílio Donassolo se encontra com muitos buracos, segun-
do aponta a  Indicação nº 353, do vereador Edinaldo Santos. O do-
cumento ao Poder Executivo aponta que os buracos na via próxi-
mo ao Jardim da Mata representam risco e grande desconforto na 
vida de ciclistas, motociclistas, pedestres e motoristas que ali tra-
fegam. Além disso, aponta o documento, grandes poças de água 
se formam no local, promovendo transtornos aos moradores. De-
vido a este grande problema o vereador Edinaldo Santos solici-
tou que sejam feitos reparos na rua, evitando maiores danos e ga-
rantindo a segurança e o conforto aos usuários da via. Saiba mais Consertos de 

sanitários em 
distrito são 
solicitados
O ginásio de esportes 
Padre Aloísio Bau-
meister, de Novo Sa-
randi, é muito utiliza-
do pelos alunos das 
escola municipais 
e estaduais, e tam-
bém pela comunida-
de para a realização 
de todas as festas do 
distrito. Levando-se 
em conta o vereador  
Odair Maccari soli-
cita consertos dos sa-
nitários. Saiba mais 

Vereador pede asfalto em parceria na 
OT-311, entre Boa Vista e Assis
Para facilitar o escoamento da produção agrícola e o deslocamento 
de moradores daquelas localidades, o vereador Luiz Johann solici-
tou na Câmara Municipal que seja feita a implantação de pavimen-
tação asfáltica entre Boa Vista e o acesso a Assis Chateaubriand. A 
pavimentação, solicitada ao Poder Executivo na Indicação nº 345, 
irá beneficiar tanto o transporte escolar, trazendo maior segurança 
aos alunos, como contribuindo com a circulação de veículos como 
máquinas agrícolas, veículos de carga e/ou de passeio, aponta o 
vereador. Em razão de que se formou uma parceria entre os agri-
cultores e a Prefeitura Municipal para pavimentar o interior con-
clui-se que boas condições de transporte deixam de ser comodida-
de, e passam a ser uma necessidade, aponta o vereador. . Confira
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Estudantes de Novo Sobradinho acompanham sessão

A sessão da Câmara Municipal de Toledo na segunda-feira, dia 29, foi acompanhada por duas 
turmas de estudantes da Escola Municipal Washington Luís, do Distrito de Novo Sobradinho. 
Liderados pelo diretor Vonir Antônio Pereira, coordenadora Alexandra Bogoni Schaeffer e 
professora Mércia Rotta, os estudantes acompanharam desde o início da sessão. Os alunos do 
4º Ano foram saudados pelo presidente Ademar Dorfschmidt e por vários vereadores. Confira

Vereador sugere nome de Irene 
Massola para nominar rua
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Estudantes do 4º Ano da Escola Washington Luís acompanharam a sessão

O vereador Walmor Lodi, fez a indicação 
363/2016 onde sugeriu o nome de Irene Ro-
man Massola para nominar logradouro ou 
patrimônio publico do Município. Chegou 
a Toledo no dia 5 de outubro de 1948, jun-
to com sua família, a procura de trabalho. 
Foi uma das pioneiras na cidade de Tole-
do, onde com esforço construiu seu primei-
ro Hotel Pratense e alguns anos depois o 
Hotel Oeste. Uma pessoa batalhadora que 
sempre esteve envolvida em causas da co-
munidade da Igreja. Por isso, o vereador 
Lodi acredita que possa ser uma homena-
gem justa, o reconhecimento dessa toledana 
que contribuiu para o Município. Entenda

Vereador quer providências 
sobre medida quanto a óbitos 

O vereador Luís Fritzen, através do Reque-
rimento nº 97/2016, solicita a revisão da 
determinação da E. Corregedoria-Geral de 
Justiça que considera “irregular” a lavratura 
de assento de óbito no prazo de 15 (quinze) 
dias do falecimento. O vereador  autor do 
requerimento apresentado na Câmara Mu-
nicipal de Toledo pediu providências quanto 
à medida. Ele solicita que seja encaminha-
do ofício ao Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná, solicitando modificação da de-
terminação da E. Corregedoria-Geral de 
Justiça, que considera irregular.  Veja mais
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Vereadores parabenizam as Lojas 
Maçônicas pelo dia dos Maçons
Os vereadores Walmor Lodi, Ademar Dorfschmidt, Luiz Johann, Marcos Zanetti, Neu-
di Mosconi, Odair Maccari e Renato Reimann fizeram o requerimento 96/2016 onde pa-
rabenizam as Lojas Maçônicas pelo dia dos Maçons. A maçonaria é uma organização 
que acredita em Deus como seu criador, acredita na irmandade entre os homens e esti-
mulam seus membros para a prática do amor. Em Toledo, a maçonaria atua há mais de 
40 anos, e fazem parte dela homens que cultivam as virtudes aprendidas e a aplicam no 
convívio com a comunidade. “Pelo cultivo dos valores éticos e morais, cujo compor-
tamento individual de cada membro contribui significativamente para o crescimen-
to e engrandecimento da comunidade como um todo”, dizem os vereadores, e por isso, 
as Lojas Maçônicas merecem os aplausos pela passagem do dia dos Maçons. Confira 

Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br
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Veja todas as propostas 
da sessão de 22/08/16

Vereador pede troca e instalação de placas de sinalização
Algumas ruas pavimentadas do Distrito de Novo Sarandi não possuem placas de si-
nalização de trânsito, enquanto as placas de outras ruas estão muito danificadas, 
o que acaba gerando riscos de acidentes e insegurança a todos que usam as vias. 
Com isso em mente, o vereador Odair Maccari solicita na Indicação nº 357/2016 
a implantação e manutenção das placas de sinalização das ditas ruas. Entenda
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