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Vereador solicita medidas de segurança na região da UTFPR
Com o objetivo de garantir a segurança e evitar futuros acidentes o vereador Walmor Lodi, 
por meio da Indicação nº 569/2015, destacou a necessidade de adoção de medidas de segu-
rança nas vias públicas próximas à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 
Segundo ele, o cruzamento da Avenida da União, em frente à UTFPR, com o prolonga-
mento da Avenida Maripá, que dá acesso à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), é um 
local que oferece risco aos usuários, especialmente nos horários que antecedem as aulas da 
universidade, visto que frequentemente existem veículos em direção à UPA, muitas vezes 
em alta velocidade. “É recomendável que se melhore a sinalização em ambas as vias, por se 
tratar de dois locais públicos de grande fluxo de pessoas e veículos. Lombadas, sinalização 
horizontal na via e reforço na sinalização vertical poderiam melhorar a situação”. Confira

Câmara vota R$ 10,5 milhões para HR e UBS do Europa

A Câmara Municipal 
realiza duas sessões 
extraordinárias nos 
dias 11 e 12, quarta 
e quinta-feira, a par-
tir das 8:30h, onde 
vai apreciar seis pro-
jetos. Entre as ma-
térias em pauta está 
o Projeto de Lei nº 
195, do Poder Exe-
cutivo, que autoriza 
a abertura de crédi-
tos adicionais suple-
mentar e especial no 
orçamento-programa 
do Município de To-
ledo de R$ 10,547 
milhões para equipar 
o Hospital Regio-
nal e ampliar a UBS 
do Jardim Europa. 
A pauta conta ainda 
com outros quatro 
projetos de leis que 
beneficiam entida-
des, um que autoriza

convênio para ampliar a rede elétrica e outro que autoriza crédito adi-
cional suplementar e especial de R$ 1,113 milhão. Já um projeto de 
resolução autoriza crédito orçamentário adicional suplementar de R$ 
15 mil para a Câmara Municipal no exercício de 2015 para reforçar os 
recursos destinados a passagens e despesas com locomoção. Veja mais

Projetos aprovados em primeira votação na segunda também integram a pau-
ta das extraordinárias.
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http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6093_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-vota-creditos-orcamentarios-para-hr-e-ubs-do-europa


Indicados poço artesiano e rede d´água em Bom 
Princípio
Atendendo a pedidos da comunidade de Bom Princípio, o vereador 
Rogério Massing, por meio da Indicação nº 568/2015, solicita que 
sejam adotadas medidas administrativas e orçamentárias visando 
a implantação de um poço artesiano com rede de distribuição de 
água no local.  De acordo com Rogério o fornecimento de água po-
tável é um direito básico, preconizado na Declaração dos Direitos 
Humanos e pleiteado como direito fundamental constitucional. “É 
essencial e prioritário aos moradores e atenderá o consumo huma-
no de cerca de sessenta propriedades rurais, setenta e cinco resi-
dências e aproximadamente trezentas e cinquenta pessoas, as quais 
ainda dependem de poços normais”, aponta o vereador. Saiba mais

Substituição de árvores na praça de Vila Nova é 
sugerida
O Distrito de Vila Nova, sendo um dos distritos o maior número de 
moradores e também uma das maiores sedes distritais conta com 
a praça central como forma de lazer e entretenimento daqueles re-
sidentes. A praça, revitalizada há alguns anos, teve suas árvores 
preservadas, adaptando a nova estrutura da praça a elas. Porém, 
devido à saúde dos troncos e à idade delas, o vereador Renato 
Reimann pede ao Poder Executivo Municipal, através da Indica-
ção 566/2015, a troca das árvores que estão com suas estruturas 
comprometidas, as parcialmente secas ou já mortas. A indicação 
leva em conta todos os aspectos estéticos, ambientais e psicoló-
gicos que a arborização urbana trazem para a população, enalte-
cendo sua importância para o bem-estar das pessoas. Veja mais

O vereador Reinaldo 
Rocha propôs atra-
vés da Indicação nº 
564 a construção de 
um novo cemitério 
municipal em Tole-
do. A proposta visa 
facilitar e ampliar o 
espaço de novas ur-
nas e melhorar o as-
pecto visual. Segun-
do os responsáveis 
da administração dos 
cemitérios, no se-
gundo semestre de 
2016 o espaço para 
alocação de urnas 
estará ao máximo. 
Além de ajudar na 
questão ambiental e 
nas possíveis con-
taminações dos len-
çóis freáticos, aponta 
o vereador. Confira 

Vereador 
solicita construção 
de novo cemitério 
municipal 

Requerimento solicita informações sobre 
locação do Restaurante Popular
Através do Requerimento nº 315, o vereador Reinaldo Rocha so-
licitou ao Poder Executivo informações sobre a locação de espa-
ços públicos destinados aos Restaurantes Populares. “O pedido 
de informação se justifica pois este vereador tem sido questiona-
dos sobre a legalidade da locação e a consequente utilização des-
ses espaços para outros fins”, aponta o vereador no documento. 
O Requerimento nº 315 solicita informações sobre a base legal 
para a locação destes espaços para outros fins;  o valor de cada 
locação; a destinação dos valores arrecadados; de que forma são 
pagas as despesas como energia, água e higienização decorren-
tes dos eventos; o responsável pela autorização da utilização dos 
espaços; se os eventos são liberados pelo Corpo de Bombeiros e 
se o local que foi construído com finalidade exclusiva para ser-
vir refeições, dentro do programa “Prato Cheio”, pode ser utili-
zado para eventos com aglomerações de pessoas. Por fim, o ve-
reador solicita cópias dos recibos de pagamentos de todas as 
locações feitas de janeiro de 2013 até a presente data. Confira

Ampliação de 
Hospital Regional 
é proposto em 
sessão
O vereador Neudi 
Mosconi solicitou na 
sessão de segunda-
-feira, através da In-
dicação nº 563, que 
seja declarada de uti-
lidade pública a am-
pliação do Hospital 
Regional de Toledo 
na área compreendi-
da entre o hospital e 
o estacionamento da 
PUC. Segundo ele 
com isso poderão ser 
incrementados leitos 
e atendimentos espe-
cializados. Veja mais.

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6092_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6090_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6088_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6094_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6087_texto_integral


Projeto de aquisição e doação de próteses tem unanimidade

Buscando a promoção da qualidade de vida 
para os idosos da região do Panorama e São 
Francisco, o vereador Ademar Dorfschmidt 
apresentou uma indicação pedindo a cons-
trução de um Centro de Revitalização da 
Terceira Idade (CERTI). O local, além de 
oferecer atividades físicas, culturais, sociais 
e de lazer, busca a integração entre os idosos. 
A indicação apresentada na última segunda-
-feira (09), durante a sessão ordinária, reitera 
pedido já realizado no ano passado. Veja mais 

Foi aprovado na sessão da Câmara Munici-
pal realizada na segunda-feira, dia 9, o Pro-
jeto de Lei 194/2015 que estabelece critérios 
para a aquisição e a doação de próteses para 
a prática desportiva a atletas toledanos am-
putados. Durante a sessão muitos paratletas 
estavam presentes a fim de acompanhar a 
votação. O Projeto de Lei aprovado por to-
dos os vereadores tem o objetivo de subsi-
diar, através do Poder Público municipal, o 
custeio de próteses adequadas à prática es-
portiva, visto que em Toledo muitos paratle-
tas têm se destacado no cenário nacional e 
internacional, como Leonardo Arthur Zuffo 
e Breno Eduardo Johann, do Parabadminton. 
A proposta também pretende oportunizar, 
através das próteses, um melhor rendimen-
to nas competições disputadas, aumentan-
do assim o nível técnico de cada atleta que 
venha ser beneficiado. diminuindo também 
o risco de lesões já que as próteses são es-
pecíficas para a prática esportiva Confira

Centro de Revitalização da 
Terceira Idade é indicado para a 
região do Panorama

Vereador pede apoio do
 Executivo Municipal em torneio 
interprofissões
O Troféu Dr. Jorge Milton Nunes é um torneio 
de futebol suíço que reúne diversos profis-
sionais de diversas áreas de Toledo. Nascido 
nos anos 80, o evento foi reativado recente-
mente, com nova edição prevista para 2016. 
Nessa edição a organização será realizada por 
diversas associações municipais, entre elas 
os profissionais da imprensa (ATI), médicos 
(AMT), contabilistas (ACT), engenheiros e 
arquitetos (AEAT), a OAB de Toledo e tam-
bém a Associação dos Agrônomos. O evento 
é importante, segundo o vereador Rogério 
Massing, por proporcionar uma proximidade 
entre as diversas associações e grupos pro-
fissionais do município, merecendo apoio do 
Poder Executivo. Por isso, através da Indi-
cação 567/2015, ele sugere que o Executivo 
tome medidas administrativas e orçamentá-
rias para a realização do torneio. Saiba mais

Melhorias na iluminação 
pública da Rua Portugal é pauta 
na sessão

O vereador Lúcio de Marchi apresentou na 
sessão a indicação que pede a troca de lâmpa-
das e braços de iluminação na Rua Portugal, 
localizada entre a Avenida Maripá e a Ave-
nida José João Muraro. Segundo ele por ser 
tratar de uma via estratégia, que dá acesso a 
importantes avenidas da cidade, as melhorias 
na iluminação pública visam aumentar a se-
gurança dos moradores da região. O referido 
trecho dá acesso ao Parque dos Pioneiros e 
ao Parque Temático das Águas, importantes 
pontos de lazer para os munícipes. Confira

Foto: Paulo Torres

Paratletas acompanharam a sessão e a votação do 
projeto

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6084_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/projeto-para-aquisicao-e-doacao-de-proteses-e-aprovado-com-unanimidade
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6091_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6086_texto_integral


Rotary expõe na Câmara projeto de unidade móvel de coleta de 
sangue

Representante do Rotary fala aos vereadores do projeto da unidade móvel de 
sangue

A sessão da Câmara 
Municipal na segun-
da, dia 9, contou com 
a presença do Rotary 
Toledo Lago, que 
falou a respeito das 
promoções Noite da 
Picanha e Quince-
anera e seu objetivo 
de adquirir uma uni-
dade de coleta de san-
gue móvel. Gilberto 
Marassi representou 
a entidade e falando 
aos vereadores da tri-
buna disse que é no 
mínimo humilhante 
saber que o sangue, 
que é uma coisa que 
é vida, precisa levar 
as pessoas aos veícu-
los de comunicação 
para pedir doadores. 
Por conta disso o Ro-
tary fez um projeto 
de equivalência no 
valor de R$ 800 mil 
para adquirir a unida-
de móvel de coleta. 

Marassi disse que é um custo elevado, mas como projeto de equi-
valência o clube entra com um quarto do valor - R$ 200 mil -, 
arruma um clube parceiro no exterior para outro quarto – um 
clube da Tailândia vai dar outros R$ 200 mil - e o Rotary Inter-
nacional complementa a outra metade de R$ 400 mil. “Se Tole-
do conseguir R$ 200 mil Toledo consegue R$ 800 mil”, expli-
cou Gilberto Graciano Marassi na Câmara Municipal. Confira 

Foto: Paulo Torres

Confira todas as proposições da 
sessão da Câmara Municipal

Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/rotary-expoe-na-camara-projeto-de-unidade-movel-de-coleta-de-sangue
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/
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https://www.youtube.com/user/camaratoo/playlists?sort=dd&view=1&flow=list

