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Núcleo de cidadania inicia
atendimentos à comunidade
na Câmara de Foz
A Câmara deu início aos atendimentos à comunidade no
que se refere ao auxílio jurídico. A inciativa surgiu a partir
de um termo de convênio para cooperação técnica e
desenvolvimento de ações, programas e projetos de
interesse e objetivos comuns, do qual Legislativo e OAB
de Foz do Iguaçu são signatários.
O núcleo de cidadania prestará orientações nas áreas de
direito do consumidor, direito da família, questões
previdenciárias, violência doméstica e emissão de
documentos.

ao acesso de informações, nas áreas de direito
previdenciário, direito trabalhista e também assistência
social.
O núcleo vai funcionar de segunda à sexta, das 08h às
12h. Os agendamentos devem ser feitos na recepção da
Câmara Municipal, localizada na Travessa Oscar Muxfedlt,
81, centro, ao lado da antiga Caixa Econômica.
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A coordenadora do núcleo, Melania Milane, explicou:
“nosso objetivo é solucionar, dar melhores orientações e
também administrativamente solucionar os problemas
que a sociedade possa ter”. O Presidente da OAB de Foz,
Vitor Hugo Nachtygal pontuou: “é o desempenho da
nossa atividade, no auxílio das pessoas carentes, que
precisam de orientações a respeito dos seus direito”.
Além do intercâmbio de conhecimento, o projeto também
prevê fornecimento de materiais informativos e
possibilidade de desenvolvimento de cursos. A ideia é
que também auxilie a população carente no que se refere

Comunidade religiosa lota Câmara
em celebração ao Dia da Consciência
Evangélica e Dia do Pastor Evangélica
O Dia da Consciência Evangélica e Dia do Pastor
Evangélico foram comemorados na Câmara Municipal de
Foz do Iguaçu. A solenidade, que contou com a presença
de diversos pastores e integrantes das comunidades
religiosas.
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A celebração faz parte do calendário oficial de eventos do
município desde 2013, quando aprovada e sancionada a
Lei Municipal 4.077. Na mesma data, o Legislativo
comemorou também o Dia do Pastor Evangélico, de
acordo com a Lei Municipal 4.182/2014. O evento foi
realizado pela Bancada Inter-religiosa da Casa de Leis.
Alguns grupos musicais realizaram apresentações ao
longo da solenidade e nove pastores também foram
homenageados no decorrer do evento: Pastor Vilmar
Gonçalves de Azevedo; Pastor “Joãozinho” – João Batista
de Almeida; Pastor Adilson Alves de Souza; Pastor
Jeferson Luiz Dallagnol e Pastora Danielle Zanelatto

História
O Dia da Consciência Evangélica tem como marca histórica
a reforma protestante, um movimento cristão iniciado por
Martinho Lutero em 1517, através da publicação de suas 95

teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na
saxônia, estado da Alemanha. Nessa ocasião, Lutero
manifestou oposição a diversos pontos da doutrina da igreja
católica romana e apresentou ideias para uma reforma que
motivou o surgimento das igrejas evangélicas.
O Dia Municipal do Pastor Evangélico foi originado através
de um projeto de lei ordinária desta casa de leis no ano de
2013, que se transformou na lei 4.182, de 11 de fevereiro de
2014.

Empresas de telefonia e
internet deverão restabelecer
pavimento das ruas após
execução dos serviços
A proposta é que qualquer empresa concessionária ou
terceirizadas – empresas de telefonia, internet e outras,
quando precisam fazer alterações nas ruas para instalar seus
serviços, precisem obrigatoriamente comunicar a Secretaria
Municipal de Obras. O projeto trata de qualquer serviço que
exija retirada total ou parcial do pavimento, escavação,
aterramento, perfuração, corte, só poderá ser feito mediante
comunicação prévia à secretaria de obras e com antecedência
de 15 dias.

Caso seja obra emergencial, a comunicação deve ser feita
em 72 horas antes da realização do serviço e que seja
restabelecido o pavimento da nas mesmas condições de
qualidade anteriores à execução da obra. Quando forem
abertos buracos e valas para realização de serviços de
instalação, manutenção ou conserto das redes de água,
esgoto, luz, gás, telefonia e similares, a concessionária ou
permissionária são obrigadas a reparar o pavimento,
fechando valas e buracos em prazo de 72 horas, a contar do
término das obras.A nova norma prevê que em caso de
descumprimento, a empresa será notificada pela secretaria
municipal de obras para que no prazo de 30 dias possa
cumprir com a obrigação de reparação das vias, além de ser
aplicada multa de 100 unidades fiscais.
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Algunsserviçosrealizadosporconcessionáriasepermissionárias
do serviço público, empresas de telefonia, internet e outras
precisam quebrar o asfalto para instalação ou conserto, o que
acaba causando dor de cabeça para população, o que se
agrava em período de chuvas, se transformando em crateras.
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Dallagnol; Pastor Manoel Duarte; Pastor Pedro dos Santos;
Pastor Jovelino José dos Santos; Pastor José Renacir de
Souza e Pastor Floravante Domingues de Faria.

Coleta seletiva de Foz recolhe
materiais volumosos como canos
de pvc, restos de fios e calhas
A coleta seletiva de Foz começa a receber materiais
recicláveis chamados volumosos. A novidade agora é que
as cooperativas passam a incluir na coleta: canos de pvc,
calhas e restos de fios usados em construções.

As residências serão identificadas como “Amigas do
Programa”. “Como uma forma de incentivar moradores
que ainda não participam assiduamente da coleta de
fazer separação durante a semana, os materiais deixam
de ir para o aterro e vão para os catadores”.
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A coordenadora do programa da coleta seletiva, Rosani
Borba, explica que quem quiser o recolhimento do
material precisa solicitar agendamento, seja pelo aplicativo
156 ou (45) 99907-2420. “A cooperativa que atende a
região vai acessar a solicitação e entrar em contato com
morador para agendar a coleta”, explicou Rosani.

Já é lei: novena e festa de
Nossa Senhora Aparecida
entram no calendário oficial
do município
A ideia de transformar em lei é fortalecer a devoção dos fiéis da cidade e
países vizinhos (Argentina e Paraguai); proporcionar o encontro de
muitos devotos com a imagem de
Nossa Senhora; realização de atividades de cunho social e recreativo com
crianças e adolescentes e fomentar o
turismo religioso, proporcionando desenvolvimento econômico, social e
ambiental, visando melhoria da qualidade de vida da população local e regional, assim como a valorização do
patrimônio cultural.
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O projeto de lei (143/2022), inclui no
calendário oficial de eventos de Foz a
Novena e Festa de Nossa Senhora
Aparecida. O projeto já foi sancionado
pelo Executivo e agora é a Lei Municipal 5.167/2022.

Vereadores aprovam projeto que
fortalece equipe de remadoras de
sobreviventes do câncer de mama
Os vereadores aprovaram em dois turnos o projeto de lei
(145/2022), que institui e inclui no Calendário Oficial de
Eventos de Foz do Iguaçu o “Dia das Remadoras Rosa do
Brasil de Dragon Boat”, um movimento internacional para
o controle do câncer de mama. A matéria recebeu
aprovação plenária e foi sancionada pelo Executivo,
transformando-se na lei municipal 5.168/2022.

desde 1996. São mulheres que sobreviveram ao câncer
mama. É um projeto de saúde, de inclusão, também de
conscientização a respeito do autoexame”.

Diversos integrantes da equipe de canoagem Dragon
Boat estiveram presentes no plenário para acompanhar a
votação. A criação da data deve reconhecer o trabalho da
equipe e fortalecer a luta. A ideia é que seja comemorado
anualmente no dia 03 de outubro, mês dedicado ao
movimento de conscientização e controle do câncer de
mama.
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O responsável técnico e fisioterapeuta da equipe Flor de
lótus Dragon Boat, Guto Mazine, afirmou “no Dragon Boat
remam 22 mulheres sobreviventes do câncer e mama.
Trabalhamos a luta contra a depressão, lutamos pela
inclusão social. Temos nutricionista, psicólogo, preparador
físico. Treinamos no Icli. Estamos agora indo para o
primeiro festival internacional, que vai acontecer em
Brasília. Serão 450 mulheres no evento”.
A coordenadora da equipe, Regina Chamorro, afirmou
que “isso faz parte do movimento mundial que existe

Preservação das abelhas:
vereadores aprovam criação
de projeto Jardins do Mel

Os autores da proposta visitaram
a sede da Aliança Francesa em
Foz, que já conta com a
experiência. O diretor da escola,
Celso Ramos, destacou: “na
pandemia eu me mudei pra cá pra

isolamento social e comecei a estudar, há cerca de 2 anos.
Aí comecei a fazer as caixas, criar iscas. É apaixonante.
Estudando nós vemos a necessidade
das abelhas no mundo”.
A ideia é que o município possa
desenvolver parcerias e convênios
para fornecimento de caixas de criação
racional e enxames de abelhas nativas,
assim como para fornecimento de
mudas de plantas melíferas, a fim de
viabilizar
ambiente
favorável
à
alimentação e nutrição das abelhas
nativas sem ferrão.
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Com objetivo da preservação e conservação de abelhas
nativas sem ferrão, os vereadores elaboraram e aprovaram
um projeto denominado Jardins
de Mel. A ideia é instalação e
meliponários em escolas, hortas
comunitárias, locais públicos,
como praças e demais áreas
verdes do município.

Legislação que permite
ascensão e enquadramento aos
GMs de 1ª classe será batizada
de Lei Marcelo Arruda
A Lei Municipal 5.134/2022, que permite ascensão e
enquadramento aos Guardas Municipais de 1ª classe, será
batizada em Foz com o nome de Marcelo Arruda, Guarda
Municipal assassinado por motivos políticos enquanto
comemorava o próprio aniversário, em julho deste ano.

De acordo com projeto enviado pelo Executivo, é nessa
classe que está a grande maioria dos GMs (119 servidores)
e a ascensão à subinspetor, inspetor e inspetor de área
dependem de disponibilidade de vagas no quadro.

Emenda da Câmara
possibilita conclusão
de obra da ACDD
A Câmara Municipal, por meio de emendas impositivas
(emenda 200/2021), viabilizou melhorias para o atendimento da Associação Cristã de Deficientes físicos de
Foz do Iguaçu, que inaugurou o novo espaço, destinado
ao Centro de Atendimento Complementar à saúde.
A emenda, no valor total de R$ 262.517,60 foi destinada
como reforço financeiro para ajudar a entidade a concluir as obras.
A coordenadora da ACDD, Neide Florêncio, destacou:
“Hoje a ACDD tem o prazer de inaugurar o centro de
atendimento por causa dos vereadores que destinaram
os valores. Hoje temos a possibilidade de termos o atendimento qualificado, de primeira. É muito importante
essas verbas que vêm da Câmara para as instituições”.
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A lei criou cria níveis I, II, III para os Guardas de primeira
classe e permite a ascensão profissional. Essa é uma
reivindicação antiga da corporação, no sentido de
valorizar os integrantes da categoria, sendo também um
estímulo à capacitação do servidor.

Outubro Rosa: evento
na Câmara de Foz
promove conscientização
sobre prevenção ao câncer
Durante o evento, a Mastologista, Dra. Marília Takimoto,
trouxe explicações sobre a doença, fatores de risco,
prevenção e rastreamento: “precisamos ajudar as pessoas
a se conhecerem para fazer a detecção o mais precoce
possível e levar isso para todas as parcelas da população”
afirmou Marília. Além dos momentos de aprendizado, as
mulheres que compareceram ao plenário participaram de
um café da manhã.

Outubro Rosa
O Outubro Rosa é celebrado anualmente desde os anos
1990. O objetivo da campanha é compartilhar informações
sobre o câncer de mama e, mais recentemente, câncer do
colo do útero, promovendo a conscientização sobre as
doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de
diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.
De acordo com dados o Instituto Nacional de Câncer
(Inca), o câncer de mama é o tipo que mais acomete
mulheres em todo o mundo. No Brasil, em 2021, foram
estimados 66.280 novos casos.
Ressaltamos que os cuidados com a saúde devem ir para
além do mês de outubro. Previna-se!
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A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu foi sede de um
evento em alusão ao outubro Rosa, mês de campanha de
conscientização sobre a importância da prevenção e do
diagnóstico precoce do câncer de mama. O evento foi
promovido pelo Coral do Instituto Cisne Branco Cultural,
Itaipu Binacional e Câmara Municipal.

Câmara cobra
planejamento de troca
de mobília e aquisição de
tomógrafo para UPA do
Morumbi
A UPA Dr. Walter Cavalcante Barbosa, no Morumbi, foi
tema de requerimento (1084/2022). A Câmara cobra ao
prefeito planejamento para substituição da mobília da
unidade.
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Também foi questionado, no mesmo documento, se há
possibilidade de o município comprar um aparelho para
tomografia computadorizada do coração.
Além disso, também foi questionado se existe a
possibilidade de integrar o software utilizado no Sus com
as imagens direto dos tomógrafos para que os profissionais
de saúde possam ter acesso online a esses exames em
qualquer unidade de saúde.

Núcleo Criança de Valor amplia
estrutura e melhora qualidade
do atendimento com recurso de
emenda da Câmara
As oficinas do projeto Núcleo Criança de Valor, que
atendem 130 crianças e adolescentes, de 06 a 14
anos de idade, ganharam um reforço com recurso de
emenda impositiva da Câmara (166/2021). Com a
verba, a entidade conseguiu ampliar a estrutura
física e melhorar a qualidade no atendimento à
criança.
A coordenadora da instituição, Josiane Barbosa,
destacou “essas emendas são divisoras de água, ela
faz toda diferença. Estamos com estrutura bem
legal, serviço ampliado e cada dia pensando em
melhorar”.
A emenda, que tinha por objetivo auxiliar na reforma
da entidade e adequações da sede foi no valor de 55
mil reais.

