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Legislativo aprecia revisão do Plano Diretor
Foi entregue à Câ-
mara Municipal na 
sexta-feira, dia 4 de 
dezembro, às 16h, a 
proposta de revisão 
do Plano Diretor de 
Toledo. A entrega do 
projeto para aprecia-
ção do Poder Legis-
lativo foi feita pelo 
prefeito Beto Lunit-
ti ao presidente da 
Câmara Municipal, 
Ademar Dorfschmi-
dt, para em seguida 
a proposta ser enca-
minhada à aprecia-
ção dos vereadores. 
A entrega, no Ple-
nário Edílio Ferrei-
ra, reuniu a equipe 
que acompanhou a 
discussão e elabo-
ração da propos-
ta de 445 páginas, 
além do coordena-
dor Ênio Luiz Perin 

 e vários secretários e os vereadores Adriano Remonti, Reinal-
do Rocha, Rogério Massing, Sueli Guerra e Vagner Delabio. O 
Plano Diretor trata de questões como zoneamento do uso e ocu-
pação do solo, perímetros urbanos, parcelamento do solo, sis-
tema viário, normas para obras e edificações e deve ser revisto a 
cada dez anos, conforme prevê o Estatuto das Cidades. Veja mais

A entrega do projeto foi feita pelo Executivo e será encaminhada para a apre-
ciação do Poder Legislativo
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Vereador quer tapa-buracos após colocação de superpostes
O vereador Odair Maccari, através da Indicação nº 617, solicitou ao Poder Executi-
vo uma operação tapa-buracos na Avenida Marechal Castelo Branco, no Distrito de 
Novo Sarandi, visando corrigir buracos no asfalto. Segundo o vereador, devido à insta-
lação dos superpostes na Avenida Marechal Castelo Branco, o local onde foi colocada a 
fiação cedeu, originando buracos. O tráfego de caminhões na avenida acaba tendo difi-
culdades, devido aos buracos deixados no asfalto. Para o vereador, se não for realizada 
a operação tapa-buracos, o asfalto vai ceder cada vez mais, ocasionando um dano ainda 
maior, dando caráter de urgência ao problema, que envolve ainda a fiação elétrica. Confira 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/executivo-entrega-a-camara-projeto-de-revisao-do-plano-diretor
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Vereador indica volta do atendimento 
odontológico na Casa de Maria
A contratação de profissionais capacitados em odontologia para rea-
lizar o atendimento das crianças e adolescentes da Casa de Maria foi 
levada à Câmara Municipal. A preocupação foi apresentada na Indi-
cação nº 618, do vereador Odair Maccari ao Poder Executivo, onde 
defende a volta do serviço odontológico antes oferecido pelo Muni-
cípio na instituição. Ele lembra que a  Casa de Maria atende mais de 
400 crianças e tem como missão “acolher crianças e adolescentes em 
situação de risco pessoal e social, promovendo o desenvolvimento fí-
sico, mental, moral, espiritual e social, assegurando-lhes o exercício 
do direito à vida, à dignidade e a vivência da cidadania, contribuindo 
para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna”. O verea-
dor lembra que a instituição oferece orientação de estudos, aulas de 
teclado, violão, flauta, prática de banda e canto coral, expressão cor-
poral e dança, teatro, informática, oficina de costura e trabalhos ar-
tesanais. A população beneficiada pela Casa de Maria porém há mais 
de cinco anos não conta com os serviços de atendimento odontológi-
co, “deixando centenas de crianças sem o devido atendimento que é 
de suma importância nesta fase”, aponta o vereador na Indicação nº 
618. Para Maccari, conceder novamente o atendimento odontológico 
que sempre foi proporcionado às crianças seria uma forma de incen-
tivo ao grande trabalho desenvolvido pelos diretores e componentes 
da Casa de Maria e proporcionaria o desenvolvimento socioeduca-
tivo de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabi-
lidade social rumo à garantia dos direitos de cidadania. Veja mais 

Vereador quer 
reformas
no Cemitério 
Jardim da 
Saudade

Processo licitatório é requerido para verificação 
O vereador Neudi Mosconi solicita, através do Requerimento 
345/2015, uma cópia integral da licitação por Tomada de Preços n° 
87/2013. Segundo ele, o pedido deve ser enviado mediante ofício 
ao Chefe do Executivo Municipal solicitando cópia integral (capa 
a capa) do processo licitatório cujo objeto é a locação de banhei-
ros químicos, o recolhimento de produtos recicláveis nas vias públi-
cas do Município e decoração natalina para o ano de 2013. Entenda

Vereador pede medidas sobre acúmulo de água na 
Câmara Municipal
Através da Indicação nº 619, o vereador Renato Reimann solicita ao 
Poder Executivo melhorias no escoamento da água pluvial da Rua Sa-
randi em frente à Câmara Municipal. Segundo o vereador, devido ao 
desnivelamento entre a pista principal e as laterais da rua, nos dias de 
chuva há um grande acúmulo de água nos estacionamentos. A Câmara 
Municipal recebe diariamente um grande número de visitantes e, por-
tanto, há um considerável número de veículos que transitam pelo local, 
aponta o vereador, afirmando que este desnível “tem causado grandes 
transtornos aos pedestres e motoristas, em especial aos deficientes fí-
sicos que têm sua passagem da calçada para a rua dificultada”. Confira  

Foi apresentada na 
sessão da Câma-
ra na segunda-feira 
a Indicação nº 621, 
do vereador Lucio 
de Marchi, que pede 
reforma na casa ad-
ministrativa do Ce-
mitério Jardim da 
Saudade e implan-
tação de banheiro 
público. Segundo o 
vereador, a casa ad-
ministrativa do Ce-
mitério Jardim da 
Saudade encontra-se 
em estado precário, 
não oferecendo con-
dições necessárias 
para que os trabalhos 
sejam realizados. 
“Nos dias chuvosos 
o local fica interdi-
tado, pois as muitas 
goteiras impedem 
qualquer tipo de ati-
vidade”, aponta o do-
cumento. O vereador 
também indica a im-
plantação de banhei-
ros públicos, “uma 
vez que houve um 
elevado crescimento 
de atos fúnebres, o 
que eleva considera-
velmente o fluxo de 
pessoas no local, ne-
cessitando dos devi-
dos banheiros”. Por 
fim o vereador tam-
bém indica reformas 
no portal do cemité-
rio em benefício da 
apresentação do local 
de Toledo. Veja mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6181_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6202_texto_integral
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Câmara aprecia área para Casa do Estudante Universitário 

A Câmara Municipal está apreciando a cedên-
cia de área para viabilização da Casa do Es-
tudante Universitário de Toledo. A proposta 
pretende ceder à Unioeste terreno municipal 
de 1.535,20 m² na Rua Terra Roxa, no Jardim 
La Salle, conforme previsto no Projeto de Lei 
nº 219, do Poder Executivo, que deu entrada 
na sessão de segunda-feira, dia 7. Enviado 
no dia 4 pelo prefeito Beto Lunitti em regi-
me de urgência o PL 219 motivou a presença 
na sessão do diretor do campus da Unioes-
te, professor José Dilson Silva de Oliveira, 
juntamente com representantes do DCE-Di-
retório Central dos Estudantes. Na sessão 
também iniciou sua tramitação o Projeto 
de Resolução nº 39 que referenda termo de, 
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Diretor da Unioeste e universitários 
acompanharam a sessão da Câmara na segunda

Moção de aplausos homenageia 
União dos Vereadores do Brasil
Foi solicitado, através do Requerimento 
343/2015, uma moção de aplausos à União 
dos Vereadores do Brasil (UVB) pelos 51 
anos de existência. A UVB é uma instituição 
que trabalha de maneira ininterrupta em prol 
dos vereadores e dos parlamentos municipais. 
A sua filosofia prossegue a mesma des-
de a fundação: enfatizar o valor da política 
legislativa municipal como fonte de ins-
piração e debate para o avanço das políti-
cas públicas e da gestão pública em geral. 
Na gestão do seu presidente Gilson Conzatti, 
a UVB vem fazendo um trabalho incansável 
para estar presente em todo país. Estabeleceu 
parcerias com diversas Associações e Uniões 
Regionais de Vereadores. Programou eventos 
em Estados variados, com grandes esforços 
e levando personalidades e especialistas. Os 
51 anos da UVB são uma história sendo cons-
truída pelas diversas direções da entidade, 
impulsionada pela atual gestão, em parceria 
com todos vereadores e câmaras municipais 
do nosso Brasil, aponta o documento. Confira

Requerimento visa diminuição 
de acidentes na PR-317
Através do Requerimento 344/2015 o ve-
reador Lucio de Marchi solicita que seja 
enviado ofício ao superintendente regio-
nal Oeste do Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), com cópia ao deputado 
José Carlos Schiavinato, solicitando a to-
mada de providências na PR-317, princi-
palmente na entrada do bairro César Park.
Segundo Lucio a PR-317 (Avenida Egy-
dio Geronymo Munaretto) e a entra-
da para o bairro César Park, têm sido 
focos de inúmeros acidentes gravíssi-
mos, com elevado histórico de mortes. 
Os moradores solicitam que as devidas me-
didas sejam tomadas no intuito de oferecer 
maior segurança e inibir as causas de aci-
dentes, como a implantação de tachões no 
eixo central, redutores de velocidade, e ou-
tras providências, considerando que a pista 
possui determinado declive e é escorregadia.
Desse modo, por intermédio do represen-
tante comunitário Senhor Valdir da Sil-
va Gomes, foram colhidas mais de 450 
assinaturas dos moradores reivindican-
do urgência nesta demanda, visto que em 
alguns casos de acidentes houve até a in-
vasão de veículos a residências. Entenda

cooperação entre a Unioeste e o Município 
de Toledo no Programa Patronato.  Veja mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6200_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6201_texto_integral,
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprecia-cedencia-de-area-para-casa-do-estudante-universitario
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Circo da Alegria usa a Tribuna Livre e pede apoio à Câmara

Dado Guerra pediu apoio da Câmara Municipal ao evento do Circo da 
Alegria

A Tribuna Livre da 
Câmara Municipal 
de Toledo foi usada 
nesta segunda-fei-
ra, dia 7 de dezem-
bro, pelo Circo da 
Alegria, através de 
Dado Guerra. Re-
presentando o proje-
to Dado lembrou os 
23 anos do projeto 
social desenvolvido 
no Jardim América/
Europa, que aten-
de atualmente 180 
crianças com aulas 
de circo e cidada-
nia. A exposição aos 
vereadores incluiu 
pedido de apoio à 
X Mostra de Circo, 
que será realizada 
em 2016 de 26 a 30 
de setembro, reunin-
do participantes de 

Toledo, da região e de vários pontos do Brasil. O coordena-
dor solicitou à Câmara que parte dos recursos que normalmen-
te o Legislativo de Toledo devolve aos cofres do Município se-
jam destinados ao apoio ao evento do Circo da Alegria.. Entenda
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Vereador propõe melhorias em abrigos de transporte coletivo
Após reclamações de usuários com deficiências físicas que utilizam o transpor-
te público, o vereador Reinaldo Rocha realizou a Indicação 627. O documen-
to propõe construção de rampas de acesso para cadeirantes em todos os abri-
gos de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo. Confira

Vereador solicita pagamento retroativo de agentes

Na Indicação nº 626, o vereador Neudi Mosconi propôs que o piso salarial dos agen-
tes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias seja retroati-
vo ao mês de julho de 2015. A proposta visa contemplar medida federal que benefi-
ciou a categoria e considera o mês em que a Lei 12.994 foi regulamentada. Saiba mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/circo-da-alegria-usa-a-tribuna-livre-e-pede-apoio-a-camara
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6190 
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6189_texto_integral


Confira todas as proposições da 
sessão da Câmara Municipal

Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br

Câmara abre teste seletivo para estagiários de Direito

A Câmara Municipal de Toledo abriu vagas 
para estágios na área de Direito, com ins-
crições de 8 a 22 de dezembro e prova de 
seleção em 8 de janeiro. São duas vagas 
para estágios de seis horas diárias em dois 
turnos nos gabinetes dos vereadores Edi-
naldo Santos e Marcos Zanetti, destinadas, 
respectivamente, a estudantes do primeiro 
período ou primeiro ano e do terceiro perí-
odo ou segundo ano. Os selecionados assu-
mirão imediatamente, enquanto os demais 
aprovados formarão cadastro de reserva.
A carga horária do estágio é de 120 horas 
mensais, com bolsa estipulada pela Câmara 
Municipal atualmente em R$ 1,25 mil, além 
de R$ 5,60 por dia de efetivo estágio a título 
de auxílio-transporte. É vedada a participa-
ção de bacharel e será considerado o período/
ano do candidato quando da sua inscrição.
Maiores informações podem ser obtidas no 
edital do teste seletivo, no sítio eletrônico da 
Câmara Municipal – www.toledo.pr.leg.br

Toledo Legislativo n°61
Sessão de 07/12/2015

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=293&dat_sessao=26/10/2015
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=293&dat_sessao=26/10/2015
http://www.toledo.pr.leg.br/
https://www.facebook.com/www.toledo.pr.leg.br/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/camaratoo/playlists?sort=dd&view=1&flow=list
http://www.toledo.pr.leg.br
http://sapl.toledo.pr.leg.br/default_index_html

