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Comissão do Plano Diretor recebe mais de 40 propostas

A Comissão Especial 
de revisão do Plano 
Diretor de Toledo já 
reuniu mais de 40 
protocolos com su-
gestões da comuni-
dade às propostas, 
incluindo áreas de 
distritos e períme-
tros urbanos. “Ago-
ra entramos na fase 
do que aceita e não 
aceita e depois a pro-
posta vai para plená-
rio”, informa o pre-
sidente da Comissão 
Especial, Adriano 
Remonti, que este-
ve reunido com os 
demais relatores dos 
quatro projetos e o 
Ministério Público. 
O encontro definiu 
que o Centro Ope-
racional de Proteção 
ao Meio Ambien-
te e o de Habitação

e Urbanismo também avaliarão os projetos e sugerirão even-
tuais adequações legais, além das que a Comissão Especial 
e a comunidade estão propondo quanto aos projetos. As pro-
postas não irão a votação até esta avaliação, além de aguar-
dar também os trâmites na Câmara Municipal. Confira 

Audiência em Vila Nova, uma das discussões realizadas no interior

Foto:Arquivo

Proposta extensão de ciclovia na Toledo-Dez de Maio
A vereadora Sueli Guerra propôs na Câmara Municipal a extensão da ciclovia na comu-
nidade de Boa Esperança, no Distrito de Dez de Maio. Através da Indicação nº 232, a verea-
dora aponta que  a ciclovia atualmente liga o prolongamento da avenida principal até a estrada 
de acesso à Comunidade Boa Esperança. Ela aponta que a rodovia rural de acesso ao Distrito 
de Dez de Maio é muito estreita e movimentada, inclusive dando acesso a outros municípios. 
Por essas características ela tornou-se perigosa e a população de ciclistas teve um aumento 
considerável, o que torna a  extensão da ciclovia  de fundamental importância.  Saiba mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/comissao-do-plano-diretor-recebe-mais-de-40-propostas
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6679_texto_integral


Implantação 
de placas em 
localidades 
é pedida

Indicado na Câmara espaço na praça 
para artesanato

As estradas do inte-
rior vêm recebendo 
um grande volume 
de circulação diário, 
e por muitas vezes os 
transeuntes acabam 
encontrando dificul-
dade para identificar 
algumas localidades. 
Este é o caso das 
Linhas Copeti, São 
Pedro e Dois Mar-
cos, no Distrito de 
Vila Nova, segundo 
o vereador Renato 
Reimann. Portanto, é 
pedido ao Poder Exe-
cutivo, através da In-
dicação nº 229/2016, 
a implantação de 
placas de indicação 
nos locais mencio-
nados. Veja mais

O vereador Vagner Delabio apresentou na Câmara Municipal a  In-
dicação nº 233, onde solicita a disponibilização de espaço público 
central para realização da feira do artesanato. O objetivo é que os 
artesãos possam expor e vender seus trabalhos e o pedido foi enca-
minhado pelos artesãos, que vêm realizando lindos trabalhos, po-
rém estão sem um espaço fixo para que possam fazer a sua venda, 
aponta ele. O documento lembra que os artesãos tinham um es-
paço na praça central, o qual foi retirado pelo governo municipal 
da época. Atualmente os artesãos expõem e vendem seus produ-
tos na feira do produtor, no Centro, nas quartas-feiras, bem como 
aos domingos no Parque Ecológico, mas os dias e locais de ven-
das atuais vêm tendo alguns contratempos quanto a espaço e da-
tas para as vendas. Para o vereador a disponibilização do espaço 
na praça central para os artesãos expor e promover a venda de seu 
artesanato em barracas ou tendas móveis viria atender os artesãos 
e  a necessidade urgente de melhorias naquela região. Entenda

Vereador quer 
câmeras de 
segurança nas 
UBSs
Por meio da Indica-
ção nº 223 o verea-
dor Edinaldo Santos, 
apresentou a propos-
ta para instalação 
de câmeras de segu-
rança/alarmes nas 
UBS’s de Toledo. De 
acordo e a proposta 
visa maior segurança 
aos funcionários dos 
locais e das pessoas 
que utilizam estas 
unidades. Entenda

Vereador quer iluminação em salões de Jeová

O vereador Vagner Delabio, através da Indicação nº 234/2016, su-
gere que seja feita a instalação de iluminação pública em frente aos 
Salões do Reino das Testemunhas de Jeová. Os fiéis da referida igre-
ja, procuraram o vereador a fim de solicitar que o Executivo Muni-
cipal fizesse a instalação de iluminação pública em frente aos salões 
religiosos. O pedido se dá porque o Executivo Municipal instalou 
as referidas iluminações nas demais igrejas de diversas congrega-
ções no município. Para o vereador, nada mais justo que os Salões 
do Reino das Testemunhas de Jeová também serem contemplados 
com os benefícios. Segundo o vereador, não há dúvidas quanto à 
necessidade urgente das melhorias a serem executadas. Confira

Vereador propõe redutor de 
velocidade na Toledo-São Luiz
O vereador Rogério Massing indicou ao Poder Executivo Municipal 
que seja realizada a implantação de redutor de velocidade na Rodovia 
Rural Tilo Nodari e Pioneiros. A rodovia liga Toledo ao Distrito de 
São Luiz do Oeste e o trecho apontado pelo vereador, através da In-
dicação nº 231, situa-se nas proximidades do estabelecimento “Posto 
Estradão”. A medida  visa coibir o excesso de velocidade desempe-
nhada por alguns condutores,  que traz insegurança para os usuários 
da rodovia e aos frequentadores do estabelecimento. O documento 
aponta que a adoção de medidas cabíveis contribuirá par preserva-
ção de vidas e um tráfego mais seguro no local, onde existem duas 
estradas secundárias com movimentado acesso diário. Saiba mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6676_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6680_texto_integral
http://goo.gl/qnHKMl
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6681_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6678_texto_integral


Vereador parabeniza Igreja de Jesus Cristo pelos 80 anos

O vereador Lucio De Marchi, através do Requerimento nº 67/2016, solicita que seja en-
viado ofício à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, localizada no Alto São Francisco, Foz 
do Iguaçu, manifestando os aplausos pelo aniversário de 80 anos de sua fundação. A Igreja 
de Nosso Senhor Jesus Cristo foi fundada em 17 de maio de 1936, pelo pastor Marcos Ba-
tista, in memoriam, na capital do estado de São Paulo. Segundo o vereador, é importante 
ressaltar que a Igreja alcança tudo aquilo que o Estado não consegue realizar. Ele ressalta 
ainda que de acordo com as demandas sociais, o Estado na sua devida competência elabora 
medidas e políticas públicas para que a sociedade possa estar organizada e sadia, porém 
com o insucesso dos provimentos ou na demora por respostas positivas, encontra-se a igreja 
cristã, que através da palavra de Deus alcança a todos. Com isto ela traz uma nova perspec-
tiva de vida, restaurando famílias, que são a base da sociedade, aponta o vereador. Confira 

Vereador quer estender 
vacinação contra gripe
Visando as pessoas que não possuem mo-
bilidade necessária para se locomoverem 
até o local onde são realizadas as vacinas, 
o vereador Ademar Dorfschmidt solici-
tou ao Poder Executivo que seja estendi-
do o prazo de vacinação contra a gripe. Na 
Indicação nº 222 ele aponta que por mui-
tas vezes não há ambulâncias à disposição 
desta parcela da população e por isso de-
fende também o atendimento a domicílio 
para as pessoas que estão doentes. Entenda

Vereador indica semáforo 
em frente à Fasul 
O vereador Lucio de Marchi apresentou  a In-
dicação nº 224, que propõe a implantação de 
um semáforo inteligente na Avenida Ministro 
Cirne Lima, em frente à Fasul. Devido à via 
ser muito movimentada, segundo o vereador, 
e pelo fato do início das aulas ocorrer em ho-
rários de pico, o perigo existente aos pedestres 
é muito grande, necessitando de uma medida 
a fim de preservar a vida de todos os pedes-
tres. A indicação é uma demanda antiga da 
comunidade, aponta  o vereador. Saiba mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6684_texto_integral
http://goo.gl/DVpA3h
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6670_texto_integral


Câmara parabeniza 2ª Festa de 
Santa Rita de Cássia pelo sucesso
O vereador Marcos Zanetti, através do Requerimento nº 66/2016, solicita que seja enviado 
ofício à Paróquia Santa Rita de Cássia, localizada no Jardim América, à pessoa do pároco, 
padre Marcos Denck da Silva, parabenizando a comunidade pela realização da 2ª Festa da 
Padroeira Santa Rita de Cássia. A festa, ocorrida no dia 22 de maio, atraiu várias pessoas da 
comunidade e região, onde puderam desfrutar do delicioso porco à paraguaia. Ainda segun-
do o vereador, quem participou da festa percebeu todo o trabalho e dedicação empregado 
pelos membros e voluntários da comunidade na organização. O evento superou as expec-
tativas e por isto o vereador propôs prestar homenagem a todos os participantes.  Confira

Vereador solicita conclusão de pavimentação
A estrada que liga o Distrito de São Miguel à PR-239 é muito utiliza-
da diariamente pelos moradores de São Miguel, Novo Sarandi, Linha Giacomi-
ni e região. Levando-se em conta a importância dessa via para o município, é 
pedido na Indicação nº228/2016 a conclusão da pavimentação desse trecho. O docu-
mento foi apresentado na Câmara Municipal pelo vereador Renato Reimann.  Veja  mais

Indicação solicita a substituição de contêineres
O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) localizado no Jardim das Orquídeas é 
muito importante para a comunidade devido aos trabalhos educacionais nele desenvolvi-
dos, sendo um destes relacionado à educação ambiental. Deve-se levar em conta que os 
contêineres para recolhimento de resíduos recicláveis e orgânicos, que são necessários para 
o desempenho de certas atividades, foram vandalizados e encontram-se em estado inuti-
lizável. Portanto, é solicitado ao Poder Executivo pelo vereador Rogério Massing, atra-
vés da Indicação nº 230/2016, a substituição dos contêineres cinza e amarelo. Entenda

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6683_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6675_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6677_texto_integral
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