
Câmara Municipal de Toledo aprecia LDO 2016
                                                           Foto: Paulo Torres

 Sessão de segunda, dia 17, aprovou a proposta em primeira votação  
A Câmara Municipal de Toledo está apreciando a proposta da LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevista no Projeto
de Lei nº 100, do Poder Executivo, que “estabelece as metas e prioridades da administração municipal para o exercício
de 2016, além de orientações à elaboração do Orçamento-Programa do Município de Toledo, para o exercício de 2016”.
A apreciação inicial esteve a cargo da Comissão de Finanças e Orçamento, a qual recebeu as emendas propostas
pelos vereadores e realizou audiência pública em 1º de julho para acolher sugestões da sociedade organizada.  A
proposta prevê um orçamento de R$ 483.526.177,41, com elevação de 31,95% nas receitas de IPVA, de 21,9% no
ICMS e 19,53% no FPM, além de crescimento de 11,70% nas despesas com pessoal e encargos sociais, que têm
estimados gastos de R$ 225,73 milhões. Veja mais

Vereadores destacam 161 anos da PM e uma década do 19º BPM

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-municipal-de-toledo-aprecia-a-ldo-2016


A passagem dos 161 anos da Polícia Militar do Paraná e da primeira década de criação
do  19º Batalhão  da  PM  em  Toledo  foi  lembrada  na  Câmara  Municipal.  Através
do Requerimento nº  256,  dos  vereadores  Edinaldo  Santos,  Ademar  Dorsfchmidt,  Adriano
Remonti, Airton Paula, Alcídio Pastório, Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, Lucio de Marchi, Luiz
Johann,  Marcos Zanetti,  Neudi  Mosconi,  Reinaldo Rocha,  Renato Reimann, Rogério Massing,
Sueli Guerra, Vagner de Labio e Walmor Lodi, com apoiamento dos vereadores Odair Maccari e

Tita Furlan propuseram moção de aplausos pelas comemorações dos 161 anos da Polícia Militar
e dos 10 anos do 19° Batalhão de Polícia Militar do Estado do Paraná. Confira a proposta

Vereador Genivaldo pede painéis com horários de ônibus metropolitanos

A instalação de painéis em pontos estratégicos da cidade com os horários dos ônibus que
ligam Toledo às demais cidades da Região Metropolitana de Toledo é uma sugestão do
vereador  Genivaldo  Paes,  apresentada  pela  Indicação nº 375/2015.  De acordo com o
exposto na proposição legislativa, esse trabalho é uma forma de prestação de serviço de
informação para as pessoas. Confira a proposta

Vereadores querem equipe contra dengue na rede municipal

A  Indicação  nº  376/2015  de  autoria  dos  legisladores  Luiz  Johann,  Reinaldo  Rocha,
Genivaldo Paes, Airton Paula, e Tita Furlan solicita ao Poder Executivo a criação de uma
equipe que atue nas escolas municipais visando o combate à dengue. Confira a proposta

Vereador Ademar pede verba ao motocross e velocross

A Indicação nº 373/2015, de autoria do vereador Ademar Dorfschmidt, solicita ao Poder
Executivo  a  destinação  de  verbas  para  a  manutenção  do  Centro  de  Treinamento  de
Motocross  e  Velocross  de  Toledo.  O  município  já  conta  com o  centro  que  abriga  os
esportistas dessa modalidade e o pedido feito pelo vereador é de destinação de uma verba
para manutenção do espaço. Confira a proposta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5778_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5781_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5780_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5774_texto_integral


Vereador Edinaldo quer ponto de ônibus na Avenida Egídio Munareto

                                                                  Foto: Paulo Torres

Vereador Edinaldo Santos 

Com a intenção de que o Executivo instale um ponto de ônibus naquela região da cidade o
vereador Edinaldo apresentou a Indicação nº 374/2015 visando beneficiar com  ponto de
ônibus a região da Avenida Egídio Munaretto. Tal solicitação visa atender uma demanda de
pessoas  do  entorno  que  trabalham  e  até  mesmo  os  que  moram no  local. Confira  a
proposta

Vereador Lucio quer melhorias em rotatória da Parigot com Saturno

Em  decorrência  de  vários  acidentes  ocorridos  no  local,  o  vereador  Lucio  de  Marchi
apresentou a Indicação nº 377/2015 solicitando ao Executivo melhorias na sinalização  em
rotatória da Avenida Parigot de Souza com a Avenida Saturno. Confira a proposta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5782_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5779_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5779_texto_integral


Vereadores destacam pioneirismo de moradores em parceria

O Requerimento nº 255, dos vereadores Lucio de Marchi, Airton Paula, Alcídio Pastório, Edinaldo
Santos,  Expedito  Ferreira,  Genivaldo  Paes,  Luiz  Johann,  Neudi  Mosconi,  Renato  Reimann,
Vagner de Labio e Walmor Lodi propõe moção de aplausos à Associação de Moradores do Jardim
Maracanã,  Alto  Alegre  e  Pacaembu  pelo  pioneirismo  em  celebrar  contrato  de  prestação  de
serviços de obra pública com o Município. Os moradores firmaram com a Emdur parceria para
execução de asfalto, meio-fio e galerias naquela região. Confira a proposta

Mosconi pede demarcação de vagas próximo a shopping

O vereador Neudi Mosconi apresentou uma indicação pedindo a demarcação de estacionamento na Rua
Três de Outubro, do lado do Shopping Panambi. O trecho, localizado entre a Rua Haroldo Hamilton e a
Avenida Parigot de Souza, assegurava vagas para carga e descarga de um supermercado. Uma vez que
essa vaga não é mais necessária, visto que o mercado fechou, o vereador entende que o espaço pode ser
utilizado por moradores que vão até o shopping e também aos bancos. Confira a proposta

Reimann pede implantação de lombada na Rua Honório Lemes

Preocupado com a segurança dos pedestres que transitam na Rua Honório Lemes, o vereador Renato
Reimann apresentou uma indicação pedindo a construção de uma lombada, no trecho que fica em frente
ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Alimentos de Toledo, na Vila Panorama. Considerando o
tráfego em alta velocidade por veículos que ali transitam, a lombada é uma forma de reduzir a ocorrência
de acidentes naquela via, aponta ele. Confira a proposta

Maccari pede muro no centro comunitário de Novo Sarandi

Atendendo aos pedidos da comunidade, o vereador Odair Maccari apresentou uma indicação pedindo a
construção de um muro no centro  comunitário  do distrito  de  Novo Sarandi. O local  é  utilizado pela
comunidade na realização de reuniões, encontros de pastorais e também eventos da escola. A indicação
visa reforçar o pedido feito também no Programa Orçamento Participativo. Confira a proposta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5784
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5786
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5783
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5773_texto_integral


Vereador Reinaldo pede a revitalização da Praça Willy Barth

                                                         Foto: Paulo Torres

Vereador Reinaldo Rocha  

A Praça  Willy  Barth  há  anos  é  cartão  postal  da  cidade,  sendo  palco  de  inúmeros  eventos,  shows,
apresentações  artísticas  e  eventos  culturais.  No  entanto,  há  anos  não  recebe  nenhuma
melhoria. Pensando no conforto e no aspecto visual da praça, o vereador Reinaldo Rocha apresentou uma
indicação  pedindo  a  revitalização  da  praça,  para  acompanhar  o  crescimento  e  desenvolvimento  da
cidade. Confira a proposta

Vereador Renato pede melhorias na Rua Mariana Zanetti

O vereador Renato Reimann apresentou uma indicação pedindo o recapeamento asfáltico e pintura das
faixas de pedestre na Rua Mariana Zanetti, no trecho entre o banco Sicoob e a Refrigeração Fornari, no
Jardim  Panorama. A  via  encontra-se  com  a  capa  asfáltica  deteriorada,  sendo  necessário  um
recapeamento e, consequentemente, a pintura de faixas de pedestres. A reforma traria melhor qualidade
de vida e segurança para os moradores da região. Confira a proposta

Vereador Mosconi quer troca de lâmpadas em bairros

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5787
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5785


Para melhorar a iluminação pública na região dos bairros La Salle e Pancera o vereador Neudi Mosconi propôs na
Câmara a substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de led. Através da Indicação  nº 388, o vereador pediu
ao Executivo a substituição de luminárias por iluminação com lâmpadas de LED nas Ruas Uwe
Grengersen, Senhor dos Passos, Leon Diniz, José Dal Bosco e Guaíra. Confira a proposta

Vereadores destacam passagem do Dia do Estudante

Um grupo de oito vereadores apresentou na Câmara Municipal requerimentos dirigido aos
estudantes.  No Requerimento nº  254  os  vereadores  Ademar  Dorsfchmidt,  Airton  Paula,
Edinaldo Santos, Expedito Ferreira, Neudi Mosconi, Odair Maccari, Rogério Massing e Walmor
Lodi lembrar a história  da criação da data e propõe moção de aplausos para todos os estudantes
pela passagem do seu dia. Confira a proposta
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INDICAÇÕES

nº  389,  do  Vereador  Ademar  Dorfschmidt:  pagamento  do  adicional  de  insalubridade  às

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5772_texto_integral
mailto:camara.toledo@gmail.com
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/sessao_plenaria/agenda_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=277&dat_inicio_sessao=03/08/2015&num_legislatura=15
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=278&dat_sessao=10/08/2015
http://www.toledo.pr.leg.br/
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5793_texto_integral


auxiliares de serviços gerais lotadas Secretaria de Administração do Paço Municipal;

nº  390,  do  Vereador  Ademar  Dorfschmidt:  implantação  de  programa  para  entrega  de
medicamentos de uso contínuo em domicílio;

nº 391, do Vereador Edinaldo Santos: arquivada nos termos do inciso I do § 1º do art. 174
do Regimento Interno;

nº 392, dos Vereadores Edinaldo Santos: arquivada nos termos do inciso I do § 1º do art.
174 do Regimento Interno;

nº 393, do Vereador Expedito Ferreira: arquivada nos termos do inciso I do § 1º do art. 174
do Regimento Interno;

nº 394, do Vereador Genivaldo Paes : construção de um Restaurante Popular no Jardim
Panorama II, próximo ao Loteamento Ideal;

nº 395, do Vereador Lucio de Marchi: poste com iluminação diferenciada em frente a Igreja
Evangélica Congregacional do Brasil;

nº 396, do Vereador Odair Maccari: plantio de flores nas floreiras em frente ao cemitério
municipal de Novo Sarandi;

nº  397,  do  Vereador  Reinaldo  Rocha:  realização  de  operação  tapa-buracos  nas  Ruas
Herval, Cuba e Noel Rosa localizadas no Bairro Pacaembu;

nº  398,  do  Vereador  Reinaldo  Rocha:  manutenção  do  aro  das  tabelas  da  quadra  de
basquetebol no Lago Municipal Diva Pain Barth;

nº 399, do Vereador Renato Reimann: realização de operação tapa-buracos no asfalto rural
de Linha Flórida, Distrito de Vila Nova;

nº 400, do Vereador Renato Reimann: implantação de abastecedouro comunitário na Linha
Dr. Ernesto;

nº  401,  do Vereador  Rogério  Massing:  alargamento  em parte  da estrada  que liga  Bom
Princípio à Linha Gramado, no trecho em frente ao Armazém Agrícola Bogdan;

nº 402, do Vereador Rogério Massing: pavimentação na estrada rural que liga a localidade
de Bom Princípio ao Distrito de Sede Alvorada;

nº 403, da Vereadora Sueli Guerra: instalação de uma travessia elevada na Rua Paraná em
frente à Escola Alberto Santos Dumont, no Jardim Porto Alegre;

nº 404, dos Vereadores Vagner de Labio e Alcídio Pastório: higienização e restauração da
aeronave da Praça do Avião.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

nº 260, dos Vereadores Walmor Lodi, Alcídio Pastório, Genivaldo Paes, Lucio de Marchi,
Luiz Johann, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Odair Maccari, Reinaldo Rocha, Renato Reimann,
Rogério Massing, Tita Furlan: moção de aplausos às Lojas Maçônicas de Toledo, pela passagem
do dia dos Maçons;



nº  261,  dos  Vereadores  Ademar  Dorsfchmidt,  Genivaldo  Paes,  Lucio de Marchi,  Marcos
Zanetti, Neudi Mosconi, Reinaldo Rocha,  Rogério Massing, Vagner de Labio e da Vereadora Sueli
Guerra, com apoiamento dos Vereadores: Adriano Remonti, Airton Paula, Alcídio Pastório, Edinaldo
Santos, Expedito Ferreira, Luiz Johann, Odair Maccari, Renato Reimann, Tita Furlan e Walmor Lodi:
moção de aplausos ao Grupo Escoteiro Vicentino de Toledo pelos 10 anos de sua fundação;

nº 262, dos Vereadores Lucio de Marchi, Ademar Dorfschmidt, Alcídio Pastório, Genivaldo
Paes, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Renato Reimann, Rogério Massing, Tita Furlan, Vagner de
Labio  e  da  Vereadora  Sueli  Guerra:  moção de aplausos  para  o  Colégio  Estadual  Presidente
Castelo Branco – Premen,  pela liderança,  entre as escolas públicas do Município,  no Exame
Nacional do Ensino Médio - Enem;

nº 263, dos Vereadores Lucio de Marchi, Ademar Dorfschmidt, Alcídio Pastório, Genivaldo
Paes, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Renato Reimann, Rogério Massing, Tita Furlan, Vagner de
Labio  e  da  Vereadora  Sueli  Guerra:  moção de aplausos  para  o  Colégio  Vicentino  Imaculado
Coração de Maria – Incomar, pela liderança, entre as escolas privadas do Município, no Exame
Nacional do Ensino Médio – Enem;

nº  264,  dos  Vereadores  Rogério  Massing,  Ademar  Dorfschmidt,  Alcídio  Pastório,
Genivaldo Paes,  Neudi  Mosconi,  Vagner  de Labio e da Vereadora Sueli  Guerra:  moção  de
aplausos pelos 15 anos do Programa Empreender no Município;
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