
Câmara aprova realização de plebiscito no 
interior
Foto: Paulo Torres

Sessão da Câmara na segunda aprovou a realização do plebiscito 
A Câmara Municipal aprovou em votação final na sessão de segunda-feira, dia 3 de novembro, o 
Projeto de Resolução nº 30, da Mesa Executiva, que autoriza a realização de plebiscito para a 
criação do Distrito de Bom Princípio. A proposta aprovada pelo Poder Legislativo por unanimidade 
fixa normas sobre o processo de votação onde os moradores de Bom Princípio, Vista Alegre e 
Linha Gramado serão consultados sobre a criação do distrito. Leia mais a respeito
 
Vereador pede colocação de pedras em ruas de Toledo
A indicação 542/2014,  de  autoria  do  vereador  Lucio  de  Marchi,  pede a  colocação de 
pedras  e  nivelamento  da  Rua Abramo Rottava  e  da Rua dos  Pioneiros  entre  as  ruas 
Abramo  e  Luiz  Deconto.  O  motivo  da  apresentação  da  proposição  legislativa  é  a 
precariedade do tráfego das vias. Veja a íntegra da proposta     

Indicada reforma e ampliação do Restaurante Popular do Europa

http://www.toledo.pr.leg.br/noticias/camara-aprova-resolucao-para-plebiscito-1
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/4580_texto_integral


Os restaurantes populares foram criados com o intuito de fornecer uma alimentação de 
qualidade às pessoas em situação de vulnerabilidade alimentícia. O Restaurante do Jardim 
Europa, que situa-se nas imediações da Associação de Moradores do bairro, precisa de 
uma reforma que daria melhores condições às pessoas que se alimentam no local. É o que 
aponta ao Executivo a Indicação 543/2014, do vereador Marcos Zanetti. Veja a íntegra da 
proposta

Vereador Rogério propõe homenagem pelos 60 anos da Copel

A Câmara Municipal de Toledo aprovou moção de aplausos à Copel-Companhia Paranaense de 
Energia pelo seu aniversário de 60 anos. A homenagem foi proposta pelo vereador Rogério 
Massing, através do Requerimento nº 353, que destaca a empresa como detentora do título de 
melhor empresa brasileira em distribuição de energia elétrica. O vereador solicitou que seja enviado 
ofício ao diretor-presidente da Copel, Lindolfo Zimmer, e ao gerente da Unidade da Copel de 
Toledo, Jair Benke, parabenizando a empresa, que instalou-se em no município em 1963, quando o 
serviço de energia elétrica tornou-se estadual. Veja a íntegra da proposta      

Vereador quer saber obras pendentes do Orçamento do Povo
Foto: Paulo Torres

Vereador Lúcio de Marchi
A situação das obras aprovadas no Orçamento do Povo nos anos de 2012 a 2014 foi solicitada na 
Câmara Municipal pelo vereador Lúcio de Marchi. Através do Requerimento nº 354, o vereador 
solicitou ao Poder Executivo informações sobre as obras previstas nos três anos, quais foram 
executadas e quais estão em andamento. O vereador aponta que as informações solicitadas vêm ao 
encontro dos anseios da sociedade, que vem exigindo transparência acerca do andamento das obras 
definidas com a comunidade. Veja a íntegra da proposta
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Vereador sugere exploração de alimentação em eventos por entidades
Visando colaborar com a Associação de Feirantes e entidades filantrópicas, o vereador 
Ademar Dorfschmidt propôs, através da Indicação nº539, que as praças de alimentação 
em  eventos  oficiais  sejam  exploradas  por  essas  entidades.  Assim,  além  delas 
conseguirem arrecadar fundos para a manutenção das suas atividades, esses valores 
permanecerão no município. Veja a íntegra da proposta 

Vereador pede travessia elevada na Avenida Cirne Lima
A região da Avenida Cirne Lima entre as ruas Luís Antônio Basso e Luís Woiski é muito  
movimentada  por  causa  da  presença  de  muitas  empresas  comerciais,  industriais  e 
prestadoras de serviços, além do grande fluxo da BR 163 que passa por ali. Dessa forma 
os pedestres encontram dificuldades para circular entre os bairros Coopagro e Tocantins. 
A fim de facilitar esta passagem, o vereador Edinaldo Santos indicou a implantação de 
uma travessia elevada no local. Veja a íntegra da proposta

Ponto de ônibus do Europa precisa de melhorias, aponta Lúcio
O vereador Lucio de Marchi propôs que fosse instalada uma cobertura e banco no ponto 
de ônibus da Rua Monteiro Lobato, no Jardim Europa, em frente ao número 1147. Já 
existe um ponto no local, aponta o vereador, mas ele não possui condições para proteger  
a população em dias de chuva e sol forte. Veja a integra da proposta 

Diretores de A Saga são homenageados em Toledo
Foto: Paulo Torres

Presidente Adriano com os vereadores Reinaldo e Sueli e Manaoos na sessão
O vereador Reinaldo Rocha (SDD) e a vereadora Sueli Guerra (PMDB) apresentaram na sessão ordinária de 
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segunda-feira (03), uma moção de aplausos aos diretores do filme “A Saga: Da terra vermelha brotou o 
sangue”. Os homenageados são o roteirista e diretor Manaoos Aristides e o diretor-geral Jorge Luiz Guirado. A 
obra é um épico em 16 capítulos, que conta a história da ocupação e colonização do Estado do Paraná.  “A 
Saga” retrata as histórias de muitas cidades importantes na colonização do Oeste do Paraná. Os antigos 
vilarejos que foram rota de passagem para tropas e tropeiros que constituíram o marco da colonização 
também estão presentes no filme e hoje são algumas das mais importantes cidades do interior, como Foz do 
Iguaçu, Ponta Grossa, Cascavel, Toledo e Marechal Rondon, entre outras. Veja a íntegra da proposta

Reinaldo Rocha pede construção de rampa para idosos
O vereador Reinaldo Rocha pediu a construção de rampa de acesso entre o Residencial Recanto Feliz e o 
Centro de Revitalização da Terceira Idade (Certi) do Jardim Coopagro. O pedido, enviado ao prefeito Beto 
Lunitti, visa melhorar o dia a dia de vários idosos que vivem no local. Esses idosos apresentam problemas de 
locomoção e a rampa traria mais segurança, argumenta o vereador. Veja a íntegra da proposta

Vereador cobra roçada nas margens de rodovia municipal
O vereador Renato Reimann cobrou serviços de roçada nas margens da OT 007, rodovia municipal que liga a 
cidade de Toledo ao distrito de Vila Nova, mais especificamente no trecho entre a Ponte do Rio Iguaçu e o  
Abatedouro Municipal. De acordo com o vereador, a vegetação cresceu ao ponto de cobrir algumas placas de 
trânsito e invadir a via, tornando o tráfego perigoso para os motoristas. Veja a íntegra da proposta

Sueli quer pavimentação de rua no Jardim Bandeirantes

Com base em uma série de reivindicações dos moradores do Jardim Bandeirantes, a vereadora Sueli Guerra 
(PMDB) apresentou um requerimento para a pavimentação da Rua Canadá até a Rua Garibaldi. Segundo ela, 
atualmente esta ligação do bairro com o Centro é feita por uma rua de pedra e com vários obstáculos que 
dificultam o tráfego no local. Veja a íntegra da proposta

Vereador quer melhorias na telefonia de São Luiz
Foto: Paulo Torres
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Vereador Rogério Massing
O vereador Rogério Massing indicou durante a sessão de segunda-feira (3), uma parceria para a instalação de 
torre de telefonia móvel no distrito de São Luiz do Oeste. A preposição é resultante de uma série de problemas 
de comunicação relatados pelos moradores daquela localidade. “As comunidades da área rural do município já 
são destaques em diversos setores econômicos, contudo falta a elas alguns avanços, principalmente na área 
de telefonia e da inclusão digital”, comentou. Veja a íntegra da proposta

Vereador Zanetti solicita instalação de persianas em UBSs
O vereador Marcos Zanetti  apresentou a Indicação 544/2014 que solicita ao Executivo 
Municipal a instalação de persianas nas UBS´s do município. Esses locais são frequentados 
por diversas pessoas em busca de atendimento e a colocação das persianas melhorará a 
qualidade do ambiente para as pessoas que trabalham no local,  além de aos próprios 
pacientes, aponta o vereador. Veja a íntegra da proposta

Vereador Renato indica novo ponto de ônibus em avenida
O vereador Renato Reimann destacou a importância da instalação de um ponto de ônibus com cobertura na 
Avenida Ministro Cirne Lima, próximo ao trevo da rodovia BR 163. O ponto indicado pelo vereador conta com 
um grande número de estudantes e demais toledanos todos os dias, portanto, um novo ponto com cobertura  
traria  mais  conforto  e segurança aos que dependem de condução,  aponta  o  vereador. Veja a íntegra da 
proposta
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