
Independência transfere sessão para dia 8
                                                                     Foto: Paulo Torres

Sessão da Câmara Municipal será realizada na terça-feira devido aos festejos da Independência   
O feriado que marca as comemorações dos 193 anos de independência do Brasil  vai alterar a data da sessão da
Câmara Municipal, que foi transferida da segunda, dia 7, para a terça-feira, dia 8 de setembro, às 14h. A pauta da
sessão conta com seis Projetos de Leis  em votação final,  entre eles o nº 137,  do Poder  Executivo,  que altera a
legislação relativa aos projetos habitacionais que implantarão 104 casas e 208 apartamentos no Loteamento Nascer do
Sol e no São Francisco, respectivamente. As mudanças visam adequar a lei aprovada em maio, com a doação dos
terrenos vinculados aos apartamentos visando reduzir seu custo, além de excluir a Cohapar do texto legal, uma vez que
ela não participa da parceria. A sessão também apreciará em votação final os projetos 83 e 104, ambos do Executivo,
que  autorizam  o  cumprimento  de  acordos  firmados  pelo  Município  em  processos  judiciais  e  o  127,  também  do
Executivo, que autoriza a institucionalização de Protocolos Assistenciais de Enfermagem na saúde municipal. Também
serão apreciados em votação final dois projetos do Legislativo, sobre a dengue e o Código de Posturas. Veja mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/independencia-transfere-sessao-da-camara-para-o-dia-8


Vereadores indicam revitalização do Parque João Paulo II

A revitalização do Parque Urbano João Paulo  II,  no  Jardim América,  foi  levada à sessão da
Câmara  Municipal  na  segunda-feira,  dia  31  de  agosto.  A proposta  firmada  pelos  vereadores
Rogério Massing, Genivaldo Paes, Lucio de Marchi, Luiz Johann, Reinaldo Rocha, Sueli Guerra e
Tita Furlan foi apresentada através da Indicação nº 418. Nela o grupo de vereadores lembra que
em 2014 a Comissão de Meio Ambiente (CMA) da Câmara visitou o local, localizado à Rua Ary
Barroso, que abriga a área do Parque da Captação de água da Sanepar e ainda a região do Piá
Ambiental, margeando a Bacia do Rio Toledo. A visita revelou problemas de degradação do meio
ambiente, ação corrosiva das margens do arroio, danos nas estruturas públicas edificadas através
da presença inadequada de terceiros e descarte de produtos inservíveis, entre outros. “Diante do
exposto,  solicita-se que a Municipalidade inicialmente  adote ações de proteção ao patrimônio
público e sugere-se a adoção de estudo e viabilidade orçamentária em relação à revitalização do
Parque Urbano João Paulo II”, apontam os vereadores, destacando que esta ação do Executivo
possibilitaria “um novo e amplo espaço destinado ao lazer, ao esporte, à criatividade, ao convívio
e valorização social de todas as famílias residentes na região”. Confira a proposta

Vereador propõe acesso para cadeirantes no Terminal Luiz Grando

A implementação de uma entrada exclusiva para cadeirantes no Terminal Rodoviário Luiz Grando
foi proposta na Câmara Municipal, através da Indicação nº 419. No documento encaminhado ao
Poder Executivo o vereador Rogério Massing defende a medida tendo em vista hoje não existir
uma entrada exclusiva  para  atender  cadeirantes  no terminal  urbano.  “Essas pessoas quando
chegam ao local precisam esperar um funcionário da empresa abrir o portão para eles”, aponta o
documento  encaminhado  ao  Poder  Executivo,  que  aponta  que,  além da  demora,  que  causa
transtornos também às demais pessoas que circulam no espaço, a entrada exclusiva para os
cadeirantes poderia ser digital, liberada por cartão de uso próprio de cada um deles, facilitando
para todos e pesando na acessibilidade urbana. Confira a proposta

Vereador aponta necessidade de ampliar Cemitério de Vila Nova

O Cemitério Municipal do Distrito de Vila Nova está com lotação máxima e precisa de ampliação e
melhorias para continuar atendendo suas finalidades.  O alerta foi  dado na Câmara Municipal,
através da Indicação nº 416, do vereador Renato Reimann, que solicita ampliação e melhorias no
Cemitério  Municipal  de  Vila  Nova.  O  vereador  aponta  no  documento  encaminhdo  ao  Poder
Executivo que a ampliação é necessária para facilitar o depósito de novas urnas e ampliar  o
espaço físico, que hoje é ínfimo. O vereador aponta ainda que a ampliação facilitaria o acesso e
daria uma aparência  mais acolhedora aos olhos  dos que visitam seus entes  queridos.  “É de
responsabilidade  do  Município  a  manutenção  e  ampliação  do  cemitério,  o  que  além  de
proporcionar melhores condições de acesso ao local, às pessoas que ali visitam seus entes já
falecidos,  trará  mais  segurança  contra  ação  de  vândalos”,  aponta  o  documento  da  Câmara
Municipal. Confira a proposta

Vereadores pedem reabertura do Mini Hospital

Os vereadores Airton Paula, Lucio de Marchi e Expedito Ferreira, por meio da Indicação nº
412/2015, solicitaram ao Executivo que seja reaberto o atendimento 24h do Mini Hospital
Jorge  Nunes,  na  Vila  Pioneiro.  O  argumento  da  proposição  legislativa  é  que  com  o
fechamento a comunidade da Vila Pioneiro ficou prejudicada em termos de atendimento
da saúde. Confira a proposta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5829_texto_integral
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Comissão discute antecipação de despesas de servidores

                                                        Foto: Paulo Torres

 Reunião da Comissão de Finanças discutiu a questão e medidas   
A Câmara Municipal recebeu na manhã de terça-feira, dia 1º de setembro, vários secretários municipais para discutir a
utilização do mecanismo de compras antecipadas pelos servidores e seu regramento. O mecanismo foi aprovado pela
Câmara Municipal em 2013 visando atender com celeridade pequenas aquisições necessárias ao serviço público e que
não teriam volume nem agilidade para uso do mecanismo de licitação. Ele tem sido usado em viagens de delegações
de Toledo para disputas esportivas, na rede escolar para pequenos consertos, entre outras despesas emergenciais.
Participaram da reunião os vereadores Renato Reimann, Adriano Remonti, Sueli Guerra e Neudi Mosconi, integrantes
da Comissão de Finanças e Orçamento. Confira a proposta

Airton pede a poda de árvores na Rua da Igreja
Atendendo aos  pedidos  da comunidade,  o  vereador  Airton Paula
apresentou uma indicação pedindo a poda de árvores na Rua da
Igreja, na Vila Operária. Na referida via não há poda periódica das
árvores, o que torna o local perigoso para quem transita, além de
dificultar a luminosidade. A indicação, apresentada durante a última
sessão ordinária, na segunda-feira (31), segue agora ao chefe do
Executivo. Confira a proposta

Sugerido nome de Minervino dos Santos para logradouro
O vereador Edinaldo Santos apresentou uma indicação sugerindo o nome de
Minervino José dos Santos para nominar logradouro público da cidade. Natural
da Bahia, Minervino escolheu Toledo para construir sua vida e viver com sua

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5824
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família.  Era vendedor  ambulante e encantou muitas pessoas com seu jeito
alegre de viver. A indicação, segundo o vereador, é uma forma de tornar viva a
lembrança de Minervino, que com seu carrinho de doces, adoçava a vida dos
nossos munícipes. Confira a proposta

Maccari sugere limpeza de ruas para desfile em Novo Sarandi

A Indicação nº 414/2015, de autoria do vereador Maccari, solicita ao Executivo que faça a
pintura dos meios-fios e lombadas, assim como recolhimento de galhos nas calçadas e nas
ruas onde haverá o desfile cívico de 7 de setembro em Novo Sarandi. O evento é realizado
pela escola e está marcado para o dia 06 de setembro. O pedido do vereador visa que o
espaço esteja conservado para o desfile. Confira a proposta

Moradores pedem retirada de árvores mortas no Gisela

A presença de árvores mortas em trecho do loteamento Gaffuri, no Jardim Gisela, foi apontada na
Câmara  Municipal  através  da  Indicação  nº  415,  do  vereador  Reinaldo  Rocha.  O  documento
encaminhado ao Poder Executivo Municipal solicita que viabilize a retirada de árvores mortas e
plantio  de outras  na  Rua Itália  Piovesan Pasqualli.  O  vereador  aponta  que moradores  estão
solicitando a retirada dessas árvores por  estarem mortas e dando um aspecto ruim ao local.
Reinaldo Rocha aponta no documento que a medida visa revitalizar a via, melhorando o aspecto
visual e até a preservação do meio ambiente. Confira a proposta

Dorfschmidt pede asfalto na Rua Antônio Bressan
                                                         Foto: Paulo Torres

                Vereador Ademar Dorfschmidt                                

O vereador Ademar Dorfschmidt apresentou uma indicação pedindo
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a  pavimentação  asfáltica  na  Rua  Antônio  Bressan,  no  Jardim
Panorama. A proposta atende as reivindicações dos moradores e
motoristas  que  diariamente  transitam  naquela  via.  Além  dos
inúmeros buracos, nos dias de chuva a lama toma conta da rua e
dificulta  o  acesso  às  residências.  Para  o  vereador,  a  reforma
melhoraria a locomoção e aumentaria a comodidade dos moradores
daquela localidade. Confira a proposta

Vereador Airton pede alargamento da São João no Gisela
Durante  a  sessão  ordinária  da  última  segunda-feira  (31),  o
vereador  Airton  Paula  apresentou  uma  indicação  sugerindo  o
alargamento da Rua São João, entre as ruas Borges de Medeiros e
Parigot de Souza, no Jardim Gisela. Para o vereador, o alargamento
da  referida  via  seria  uma  forma  de  diminuir  a  ocorrência  de
acidentes  e  facilitar  a  locomoção  dos  veículos,  uma  vez  que  o
trecho  é  de  grande  fluxo  de  veículos  e  a  passagem  é  muito
estreita. Confira a proposta

Edinaldo quer reduzir estacionamento na Rua da Igreja
O vereador Edinaldo Santos apresentou uma indicação pedindo a
proibição do estacionamento, mediante pintura de faixa amarela,
em um dos sentidos da Rua Ipiranga, entre as ruas da Igreja e 1°
de Maio, na Vila Operária. A rua é de grande fluxo de veículos, mas
bastante  estreita.  Uma  vez  que  os  carros  estacionam  nos  dois
lados, impossibilitam a passagem de outros veículos. Além disso,
há ocorrência de quebra de retrovisores e danos nos veículos e a
proibição  de  estacionamento  de  um  lado  da  via  facilitaria  a
trafegabilidade, diminuiria a ocorrência de acidentes e melhoraria o
trânsito dos pedestres. Confira a proposta

Vereador pede melhorias em ponto escolar em Novo Sarandi

Atualmente  o  Colégio  Municipal  Orlando  Luiz  Basei  possui  um  ponto  de  ônibus  em
frente à sua sede. Só que esse ponto está precisando de melhorias, haja vista que é o
local onde os estudantes ficam aguardando as conduções para irem aos seus destinos. Por
esse  motivo,  o  vereador  Odair  Maccari,  por  meio  da Indicação nº 413/2015,  sugeriu
a medida aoExecutivo Municipal. Confira a proposta
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Vereador Renato quer readequação de estrada em Vila Flórida

                                                      Foto: Paulo Torres

                     Vereador Renato Reimann                                   

A estrada rural situada nas proximidades da Vila Flórida, Zona Rural do Distrito de Vila Nova,
precisa de readequação para continuar atendendo os produtores locais. O alerta foi feito ao Poder
Executivo através da Indicação nº 417, do vereador Renato Reimann. No documento apresentado
na Câmara Municipal para ser encaminhado ao prefeito Beto Lunitti  o vereador aponta que a
estrada atende as propriedades das famílias Rohde,  Perin,  Pasqualli  e  Tremea,  entre outras,
necessitando de melhorias. Confira a proposta

Vereador Expedito Ferreira solicita operação tapa buracos

Por  meio  da Indicação nº  410/2015  o  vereador  Expedito Ferreira  solicita ao  Poder
Executivo que seja realizada operação tapa buracos na Rua Noel Rosa, entre a Avenida
dos Pioneiros e a Rua do Herval, no Jardim Maracanã. A solicitação visa atender a pedido
dos moradores destes locais, que reivindicam melhorias. Confira a proposta

Vereador Johann pede substituição de árvores do passeio em Novo Sarandi

A Indicação nº  411/2015,  de  autoria  do  vereador  Luiz  Johann,  visa a substituição  das
árvores  que  estão  plantadas  nos  passeios  públicos  do  Distrito  de  Novo  Sarandi.  O
argumento na proposição legislativa é que as árvores estão causando transtornos aos
moradores  e  até  mesmo  a  dificuldade  de  trafegabilidade  dos  transeuntes. Confira  a
proposta
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