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Câmara economiza R$ 370 mil, 85% mais que o esperado

O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Toledo, Ademar 
Dorfschmidt, desta-
cou a economia rea-
lizada pelo Poder Le-
gislativo neste ano, 
durante balanço feito 
na sessão de encer-
ramento de 2015, na 
segunda-feira, dia 21 
de dezembro. Usan-
do a tribuna, Ademar 
agradeceu aos verea-
dores que lhe propor-
cionaram presidir a 
Câmara após os dois 
anos de presidência 
de Adriano Remonti, 
além de seu gabine-
te, assessores, diretor 
e a todos os demais. 
Ademar Dorfsch-
midt anunciou que 
projetava-se uma 
economia dos re-
cursos do Legisla-
tivo neste ano, mas 
ela deve ser quase 

o dobro do esperado. “O que se pensava ficar em R$ 200 mil deve 
chegar a cerca de R$ 370 mil”, anunciou o presidente da Câma-
ra Municipal, Ademar Dorfschmidt, convidando os demais verea-
dores a participar da sua devolução ao Poder Executivo no dia 29 
de dezembro. “Obrigado a todos vocês que, dentro de seus gabi-
netes, tiveram o zelo com o dinheiro público”, agradeceu o pre-
sidente da Câmara Municipal, que destacou ainda as devolu-
ções de recursos ao Executivo antecipadas durante o ano. Confira

Vereadores da Mesa Diretora recebem agendas do secretário José Augusto na 
última sessão ordinária

Foto:Alison Gorris

Audiência discute projeto de lei que regulamenta mototáxis
O Projeto de Lei nº 202/2015, que objetiva a reformulação da legislação que insti-
tui e regulamenta o serviço de mototáxi esteve em pauta novamente na Câmara Mu-
nicipal de Toledo através de audiência pública.  Entre as discussões pontuadas pelo 
diretor de Trânsito e Rodoviário, Fabiano de Paula Faria, está a necessidade de lega-
lização da profissão. “Trata-se de uma profissão recente, o projeto é importante, po-
rém muito complexo. Nosso objetivo é garantir o reconhecimento dos mototaxís-
tas mas principalmente a segurança das pessoas que utilizam esse serviço”. Veja mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/economia-na-camara-e-de-r-370-mil-85-maior-que-esperado
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/audiencia-discute-projeto-de-lei-que-regulamenta-mototaxis


Câmara destaca conquistas de CTG de Toledo no 
Fepart 
A Câmara Municipal apreciou na sessão de segunda-feira, dia 21 de 
dezembro, moção de aplausos ao CGT Estância da Liberdade pelos 
títulos conquistados no Fepart-Festival Paranaense de Arte e Tradi-
ção Gaúcha. A homenagem foi proposta através do Requerimento nº 
359, pelos vereadores Vagner Delabio, Ademar Dorfschmidt, Adria-
no Remonti, Edinaldo Santos, Neudi Mosconi, Renato Reimann, 
Walmor Lodi e a vereadora Sueli Guerra. Durante o Fepart, entre os 
dias 4 a 6 de dezembro, em Pato Branco, o CTG conquistou premia-
ções em  diversas categorias de invernada de dança. O CGT Estância 
da Liberdade obteve o 9º Lugar em Danças tradicionais Mirim B, 9º 
Lugar em Danças tradicionais Veterana, 4º Lugar em Danças tradi-
cionais Adulta A, 1º Lugar em declamação peão adulto - Marcelo 
Strefling, 6º Lugar em declamação peão adulto - Alex Junior, 3º Lu-
gar em gaita piano Mirim - George Kelm e 2º Lugar em gaita piano 
Juvenil - Jusn Victor Cortina. Também conquistou o 3º Lugar em in-
térprete vocal peão adulto - Claudio Gomes, 3º Lugar interprete vo-
cal prenda veterana - Adriani Reuter e 1ºLugar em danças gaúchas de 
salão adulto - Claudio e Zimara. Esta moção de aplausos é uma sim-
ples forma de agradecimento e demonstração de respeito pelo traba-
lho deste Centro de Tradições Gaúchas, que é de suma importância 
para comunidade deste município, aponta o documento. Veja mais.

Vereador 
solicita poda 
de árvores nos 
bairros 

Moção na Câmara destaca trabalho da Liga no 
Campeonato Amador 2015
A realização do Campeonato Municipal de Amador e Sub-20, edi-
ção 2015, foi destacada na Câmara Municipal, através do Reque-
rimento nº 360, apresentado na sessão de segunda-feira, dia 21 de 
dezembro. No documento os vereadores Rogério Massing, Ademar 
Dorfschmidt, Adriano Remonti, Edinaldo Santos, Renato Reimann, 
Vagner Delabio, Walmor Lodi e a vereadora Sueli Guerra propõe 
moção de aplausos à Liga de Futebol de Toledo (AFT) pelo evento. 
O Campeonato Municipal de Amador e Sub-20 é uma realização 
das agremiações esportivas de Toledo e reuniu em 2015 vinte e duas 
equipes divididas em 11 amadoras e 11 sub-20, num total de 638 
atletas entre 308 no sub-20 e 330 no amador, aponta o documento. 
O evento teve nesta edição 136 partidas, com a final no Estádio Mu-
nicipal 14 de Dezembro. Há 50 anos o evento é referência no envol-
vimento entre equipes do interior e do distrito sede do Município, 
despontando como uma grande ferramenta de lazer, de prática des-
portiva e de convivência comunitária, destaca o documento. Confira 

Indicada instalação de bebedouros em ginásio de 
Novo Sarandi
O Ginásio de Esportes Pe. Aloysio Baumeister, de Novo Sarandi, é 
bastante utilizado pelos moradores, além de haver diversos campeo-
natos realizados no local, porém, não há bebedouros e nem locais para 
compra de água próximos. Por isso, o vereador Odair Maccari solici-
ta a instalação de um bebedouro no ginásio de esportes para continu-
ar incentivando a prática desportiva pela indicação 641. Saiba mais 

A existência de vege-
tação dentro da cida-
de de Toledo traz um 
ar de beleza e natu-
ralidade. O elemento 
mais simbólico dessa 
sensação são as ár-
vores, que grandes e 
cheias de galhos dão 
sombra para os mu-
nícipes. Porém, seu 
grande tamanho e 
seu crescimento livre 
para todos os lados 
dificulta um pouco 
alguns serviços e traz 
perigo para a via. A 
rede de energia elé-
trica por exemplo, 
passa muito próxi-
mo dos galhos, e em 
caso do contato de 
ambos, pode ocorrer 
algum acidente en-
volvendo a eletrici-
dade. Outro fato que 
necessita de atenção 
são os veículos de 
grande porte, como 
caminhões e ônibus, 
que, ao fazer uma 
manobra, acabam es-
barrando em galhos. 
Por isso, o vereador 
Renato Reimann 
através da Indicação 
645/2015 sugere  ao 
Poder Executivo a 
poda em regime de 
urgência dessas ár-
vores, já que a alta 
incidência de chu-
vas aumentou o risco 
de quebra de galhos 
sobre fios, veículos 
e pessoas. Confira

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6253_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6254_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6238_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6242_texto_integral


Câmara homenageia ex-vice-prefeito Lamartine  

A Câmara Municipal 
interrompeu sua últi-
ma sessão ordinária 
desta segunda-feira, 
dia 21, e realizou um 
minuto de silêncio 
pela morte do ex-vi-
ce-prefeito e dentis-
ta pioneiro de Tole-
do, Lamartine Braga 
Côrtes. Em função 
de sua morte a ses-
são foi interrompi-
da às 14:25h para 
a homenagem, que 
somou-se às bandei-
ras já colocadas an-
teriormente a meio 
mastro em frente ao 
Edifício Vereador 
Güerino Antônio 
Viccari, no Centro 
Cívico, em sinal de 
luto municipal. La-
martine Braga Côr-
tes era casado com 
Irene Braga Côrtes e 
pai da pedagoga Ma-
rília e dos advogados 

Foto:Alison Gorris

Minuto de silêncio homenageou o ex-vice-prefeito e cidadão honorário

Pavimentação asfáltica no 
bairro Canta Galo é solicitada

Pelo requerimento 356 os vereadores soli-
citam uma moção de aplausos para a Pra-
ti-Donaduzzi pela conquista do Prêmio 
Nacional de Empreendedorismo Inovador. 
A empresa inscreveu o projeto InovaPra-
ti que venceu na categoria empreende-
dorismo inovador, evidenciando Toledo 
como um polo tecnológico. O requerimen-
to  tem o apoio de todos os vereadores da 
Câmara Municipal de Toledo. Confira

Vereadores propõem moção de 
aplausos à Prati-Donaduzzi por 
prêmio de empreendedorismo

Na última sessão o vereador Odair Macca-
ri solicitou por meio de indicação que que 
seja realizada pavimentação asfáltica nas 
ruas do bairro Canta Galo no Distrito de 
Novo Sarandi. Segundo ele diversas ruas si-
tuadas na localidade não possuem pavimen-
tação asfáltica e devido a isso ficam intran-
sitáveis principalmente nos dias de chuvas. 
Macarri ainda comenta que trata-se de um 
antigo anseio e reivindicação da popula-
ção desse bairro e que esta indicação é de 
extrema necessidade para oferecer uma me-
lhor estrutura para os moradores do Dis-
trito, em especial para as comunidades do 
bairro Canta Galo, além da valorização dos 
imóveis situados nesta região. Veja mais 

Lamartine Filho e Luciano e da assistente social Regina Helena. 
Formado em Odontologia pela UFPR em Curitiba, veio para To-
ledo em 55. Na cidade viria a ser vice-prefeito de 1973 a 77, na 
gestão do prefeito Wilson Carlos Kuhn, onde imprimiu a mar-
ca da gestão participativa e exerceu interinamente a condução 
do Município. Por sua dedicação foi homenageado em 1991 
pela Câmara Municipal com o Título de Cidadão Honorário pela 
sua atuação em defesa dos interesses da comunidade. Veja mais 

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6249_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6239_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-lembra-morte-de-ex-vice-prefeito-lamartine


Vereador sugere nome de 
pioneiro toledano a estrutura 
pública

Luiz Maschio, nascido em Nova Prata (RS), 
veio para Toledo ainda criança, com 12 anos. 
Estudou aqui e também trabalhou quase a 
vida inteira como eletricista, e, junto com 
seu cunhado, participou da instalação das 
estruturas elétricas de alguns conjuntos ha-
bitacionais e também de alguns edifícios que 
verticalizaram a cidade. Além disso foi tam-
bém sócio-fundador do Toledo Futebol Clu-
be (Toledão) e ficou bastante conhecido por 
ser o primeiro a ter um órgão transplantado, 
um rim, cirurgia essa realizada em Londrina. 
Todos esses fatores, sua participação e de sua 
família nas atividades municipais, fez o vere-
ador Rogério Massing,  através da Indicação 
646/2015, sugerir a denominação de Luiz Ma-
chi para alguma estrutura pública. Entenda

Vereadores propõem moção de aplausos ao Esporte Clube Ouro 
Verde pelo título do Amadorzão 2015 
Os vereadores Odair Maccari, Ademar Dorfschmidt, Adriano Remonti, Edinaldo San-
tos, Neudi Mosconi, Renato Reimann, Rogério Massing e Wamor Lodi, solicita-
ram pelo Requerimento 358 uma moção de aplausos ao Esporte Clube Ouro Verde 
de Novo Sarandi pelo título de campeão do Campeonato Amador 2015 na Liga de Fu-
tebol Toledo. O clube ainda recebeu os títulos de Goleiro menos Vazado, Melhor Joga-
dor da Partida, Melhor Jogador do Campeonato e Revelação do Sub 20. Veja mais

Indicação sugere nova via de 
ligação entre bairros
Os bairros Vila Boa Esperança e Santa Clara 
IV são vizinhos, porém, a população encon-
tra certa dificuldade em transitar de um para 
outro. Isso se dá pelas poucas vias de aces-
so entre um e outro, resultado de uma sanga 
existente naquele local. No momento existem 
duas vias de acesso entre os bairros, a Aveni-
da Maripá e a Rua Waldemar Turatti. Porém, 
em ambas existe uma limitação de acesso. Na 
primeira, apesar de bem conservada e bem 
larga, é necessário um trajeto muito maior 
para ir ao bairro vizinho. Na segunda opção 
a rua é muito estreita, dificultando a passa-
gem. O vereador Rogério Massing sugeriu, 
através da Indicação 647/2015, que seja feito 
um estudo sobre a viabilidade de construção 
de uma nova via naquele local, levando em 
conta a  existência de uma rotatória ali próxi-
mo, no Loteamento Barcelona e as já inicia-
das obras na Sanga Pinheirinho. Saiba mais

Estrada Rural 404 é indicada para readequação
Com o objetivo de melhorar a trafegabilidade dos veículos o vereador Renato Reimann 
solicita que seja realizada a readequação de estrada rural que liga a OT-404 à PR-239, 
passando pelas propriedades rurais de Silvio Wendt, Frederico Isenberg, Pedro Fran-
ciscatto e Delvir Arenhardt, nas proximidades da Linha Giacomini, Zona Rural do Dis-
trito de Vila Nova. Reimann comenta que o trecho em questão, de aproximadamente 
mil metros, ainda não conta com a adequação, o que dificulta muito o tráfego, principal-
mente nos dias de chuva, motivo pelo qual faz-se necessária a realização de melhorias 
no ponto indicado. Segundo ele, a estrada é de extrema importância, pois é muito utili-
zada pelos produtores rurais residentes nas proximidades da estrada para suas ativida-
des rurais. “É sempre oportuno lembrar que uma das principais fontes de riqueza do 
Município é justamente a atividade rural, pela produção de grãos, leite, animais e afins, 
razão pela qual conclui-se que boas condições de transporte deixam de ser comodidade 
e passam a ser uma necessidade, beneficiando além disso o transporte escolar”. Confira 

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6243_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6252_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6244_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6241_texto_integral
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Audiência discute projeto para o Centro Administrativo

O Projeto de Lei 213/2015, que altera a le-
gislação sobre o uso e ocupação do solo 
urbano para a implantação do Centro Ad-
ministrativo Deputado Federal Moacir Mi-
cheletto, foi tema de audiência pública na 
Câmara Municipal na manhã dessa segunda-
-feira, dia 21. Na audiência pública realiza-
da no Auditório e Plenário Edílio Ferreira a 
Comissão Especial definida pela Portaria nº 
194/2015 discutiu a proposta, que teve apro-
vação unânime por parte dos vereadores. A 
proposta segue agora para a apreciação do 
Plenário, em duas votações, sendo a primei-
ra na 45ª sessão ordinária, a partir das 14h 
dessa segunda-feira, dia 21 de dezembro. 
Caso aprovado pelos vereadores da Casa de 
Leis o projeto será encaminhado para o Po-
der Executivo para sanção ou veto . Confira 

Foto:Alison Gorris

Audiência pública nesta segunda-feira discutiu o 
projeto do Centro Administrativo Moacir Micheletto

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/assessoria-de-imprensa/noticias/projeto-do-centro-administrativo-e-discutido-em-audiencia

