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Câmara aprova LOA de R$ 496,7 milhões para 2016
A Câmara Munici-
pal aprovou em tur-
no final na sessão 
de segunda-feira, 
dia 23, o Projeto de 
Lei nº 163, que fixa 
a despesa e estima a 
receita de R$ 496,7 
milhões para o Mu-
nicípio de Toledo em 
2016. O projeto da 
chamada LOA-Lei 
Orçamentária Anu-
al par ao próximo 
ano foi apreciado na 
Câmara desde 30 de 
setembro, quando 
foi entregue pelo Po-
der Executivo, atra-
vés do prefeito Beto 
Lunitti. Em seguida 
ele foi encaminha-
do pelo presidente 
da Câmara Ademar 
Dorfschmidt à Co-
missão de  Finanças e

Orçamento, cujo presidente, Renato Reimann, designou como relator 
o vereador Luís Fritzen. Após a audiência pública para ouvir a socie-
dade organizada em 21 de outubro e o prazo para emendas dos vereado-
res, no dia 16 ele apresentou seu parecer ao Plenário da Câmara, que o 
aprovou juntamente com a proposta com algumas emendas. Veja mais

Projeto da LOA 2016 foi aprovado por unanimidade em votação final na ses-
são de segunda-feira

Foto:Alison Gorris

Moradores pedem mais rondas da Guarda Municipal no Coopagro
O vereador Reinaldo Rocha apresentou na Câmara Municipal a Indicação nº 597, onde so-
licita a realização de rondas diárias da Guarda Municipal na região do Jardim Coopagro. O 
vereador aponta no pedido ao Poder Executivo que aquela região vive crescimento popu-
lacional que tem também suas necessidades. Ele aponta fatos dos últimos dias envolvendo 
agressões físicas a uma criança no campo de grama sintética do bairro, informando que os 
moradores cobraram ações que possam lhes dar segurança. O local onde aconteceu a agres-
são, foi construído com o objetivo de proporcionar lazer aos frequentadores e principalmen-
te às crianças e adolescentes, mas está tomado por usuários e traficantes de drogas, além 
do consumo de bebidas alcoólicas, inclusive por adolescentes, aponta o vereador. Confira
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Segundo o vereador 
Odair Maccari, o tre-
vo de Dois Irmãos, 
na BR-163, preci-
sa urgentemente de 
melhorias. Ele apon-
ta que existe a difi-
culdade de tráfego 
de veículos e cami-
nhões devido a pro-
blemas com a pintura 
do asfalto e o mato 
alto. Por isso, ele 
propõe, pelo Reque-
rimento 329, a reali-
zação de melhorias 
no local. Saiba mais 

Vereador pede roçada na rodovia Toledo Vila Nova
O crescimento do mato às margens da rodovia para Vila Nova mo-
tivou apresentação de indicação na Câmara Municipal solicitan-
do a roçada do trecho. Segundo a Indicação nº 599, do vereador 
Renato Reimann, o mato está dificultando a visibilidade das pla-
cas de sinalização e tornando perigoso o tráfego de veículos, ci-
clistas e pedestres, pelo fato de não existir acostamento na rodo-
via. O documento pede as roçadas na Rodovia Municipal OT-007, 
que liga Toledo ao Distrito de Vila Nova, especialmente entre a 
ponte sobre o Rio Guaçu e o Abatedouro Municipal do distrito. 
Segundo o vereador, neste ponto mais crítico a vegetação é muito 
densa e já invadiu a via, impedindo a utilização de toda a largu-
ra da pista, aumentando os riscos de acidentes no local. Veja mais

Vereador 
solicita 
melhorias no 
trevo de Dois 
Irmãos

Alteração no perímetro urbano é sugerida

O crescimento e desenvolvimento do município de Toledo, além 
de se mostrar explícito em todo o território, reflete também nas 
dimensões da sede distrital. A região norte de Toledo vem rece-
bendo obras de grande porte e é potencialmente uma região de 
expansão populacional. Observando isso, o vereador Rogério 
Massing, através da Indicação 586/2015, sugere ao Poder Execu-
tivo um estudo técnico que vislumbre o futuro territorial da sede, 
expresso através do Plano Diretor. Um planejamento antecipado, 
segundo o vereador, é importante para o município, contribuindo 
para um futuro território urbano organizado e funcional. Confira.

Reposição de tapete sintético no Jardim 
Coopagro é indicada
O vereador Reinaldo Rocha apresentou indicação ao Poder Exe-
cutivo solicitando a reposição de tapete sintético no parque in-
fantil da praça do Jardim Coopagro, ao lado da Escola Waldyr 
Becker. A indicação se dá pela preocupação do vereador com a 
qualidade de vida dos moradores locais, especialmente as crian-
ças. O tapete desgastado pode acarretar ferimentos aos frequen-
tadores do local, aponta o vereador. Leia a indicação do vereador

Moção 
propõe 
aplausos 
à I.Riedi de 
São Luiz 
por 25 anos
Alguns vereadores 
apresentaram uma 
moção de aplausos 
para a Unidade I.Rie-
di do Distrito de São 
Luiz do Oeste, pelos 
seus 25 anos de atu-
ação. Através do Re-
querimento nº 326, os 
vereadores justificam 
a homenagem pelos 
serviços prestados 
pela unidade ao se-
tor produtivo muni-
cipal e regional nes-
te período. Confira

Estrada rural de Novo Sobradinho em mau 
estado gera indicação
Muitas irregularidades. Trafegabilidade comprometida em dias 
de chuva. Esse é o estado da estrada Rural 707300, no Distri-
to de Novo Sobradinho. Devido a isso e também atendendo a pe-
didos da comunidade, o vereador Airton Paula apresentou ao 
Poder Executivo, através da Indicação 588/2015, o pedido de 
cascalhamento e adequação naquela via. Segundo o vereador, a si-
tuação da estrada compromete a trafegabilidade do local, necessi-
tando urgentemente de uma ação do Poder Executivo. Saiba mais
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Proposta italiana de usinagem de lixo é apresentada na Câmara

Facilitar o trânsito de idosos ou enfermos 
nos cemitérios municipais é o objetivo de 
proposta de colocação de cadeiras de rodas 
nestes locais. A proposta está na Indicação 
nº 602, do vereador Vagner Delabio, apre-
sentada na Câmara Municipal. Segundo ele, 
pessoas de idade avançada ou com proble-
mas de saúde, com dificuldade de caminhar, 
frequentam os cemitérios e precisam de se 
aproximar dos túmulos. Para o vereador, 
com as cadeiras se evitaria o trânsito de ve-
ículos para levá-las e ainda proporcionaria 
maior conforto a estes visitantes. Confira

A Câmara Municipal recebeu nesta quarta-
-feira, dia 25, o engenheiro Marco Bassetto, 
que representa no Brasil a empresa italiana 
de usinagem de lixo Engenharia Gallarati. 
Na reunião foi apresentada a possibilidade de 
implantar uma usina termelétrica de plasma, 
com tratamento térmico do lixo para desinte-
gração de moléculas de resíduos, tanto hos-
pitalares como industriais e urbanos, entre 
outros. Marco informou que a tecnologia tem 
potencial para tratar qualquer tipo de resíduo 
sólido, e que as cinzas das sobras produzidas 
viram material inerte e podem ser utilizadas 
na fabricação de tijolos e asfalto, entre ou-
tros produtos. A usina pode gerar entre oito a 
10 megawatts hora de energia elétrica, o que 
pode bastecer cerca de 10 a 15 mil pessoas. A 
implementação da Usina de Plasma envolve 
um investimento de cerca de R$ 200 milhões

Cadeiras de rodas são propostas 
nos cemitérios municipais

Foto: Alison Gorris

Engenheiro italiano expôs na Câmara proposta de 
implantar usina para queima de lixo e geração de 
energia

Vereadora propõe colocar 
brasão da Guarda em viaturas
Através da Indicação nº 601, a vereadora 
Sueli Guerra solicitou ao Poder Executivo 
a plotagem das viaturas da Guarda Munici-
pal com o brasão da corporação, criado neste 
ano. Atualmente as viaturas usam o brasão 
do Município de Toledo. A plotagem do Bra-
são nas viaturas, torna-se imprescindível a 
partir da Lei “R” Nº 21 que cria uma nova 
identidade para a Guarda Municipal, apon-
ta a vereadora. O mesmo símbolo pode ser 
utilizado em documentos, uniformes, viatu-
ras, bandeiras, insígnias e medalhas, objeti-
vando identificar os integrantes da Guarda 
Municipal como legítimos representantes do 
Município, aponta a vereadora. Veja mais

e uma concessão do serviço de no mínimo 25 
anos. Materiais como metal e vidro seriam 
vendidos pela Gallarati, assim como a energia 
elétrica produzida através da usina. Veja mais

A bancada do Partido Progressista na Câmara de Toledo pediu a aquisição de equi-
pamentos pelo governo estadual para a Unidade Básica de Saúde dos bairros Cos-
mos e Fachini. A bancada composta pelos vereadores Luís Fritzen, Lúcio de Mar-
chi, Ademir Paludo, Renato Reimann e Odair Maccari, assinou requerimento 
intercedendo junto ao Governo do Estado, por meio do deputado estadual José Carlos 
Schiavinato, para a obtenção destes recursos. A liberação destes recursos faz-se necessá-
ria devido à urgência na questão da saúde em Toledo, apontam os vereadores. Entenda

Vereadores do PP cobram recursos para o setor da saúde em Toledo
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Câmara aprecia concessão da remoção e depósito de veículos

Projeto de emenda motivou suspensão da sessão e vereadores decidiram reen-
caminhar proposta às Comissões Permanentes

A Câmara Munici-
pal está apreciando o 
Projeto de Lei nº 186, 
do Poder Executivo, 
que autoriza o Mu-
nicípio de Toledo a 
delegar a concessão 
do serviço de remo-
ção e depósito de 
veículos. A proposta 
tramitou nas Comis-
sões Permanentes e 
entrou na ordem do 
dia da sessão de se-
gunda-feira, dia 24, 
mas foi retirada em 
função de emenda 
apresentada por um 
grupo de vereadores 
e aprovada por una-
nimidade. A emen-
da altera o prazo da 
concessão e também 
o mecanismo para 
sua renovação, que 
passa a depender de 
autorização do Po-
der Legislativo. Pela 
proposta original a 
remoção e depósito

de veículos seria concedida a uma empresa pelo prazo de dez 
anos com possibilidade de renovação por mais dois períodos 
iguais, após ouvido o Conselho Municipal de Trânsito. A emen-
da proposta pelos vereadores originalmente substituía o Conse-
lho pela Câmara Municipal, reduzindo o prazo da concessão para 
três anos, mas após tratativas junto à bancada do PP-Partido Pro-
gressista, o Conselho de Trânsito foi mantido no texto e incluí-
da a Câmara Municipal, além de ser reduzido o prazo. Veja mais

Foto: Alison Gorris

Através da Indicação 589/2015, o vereador Genivaldo Paes pede o recapeamento asfáltico 
na Rua General Alcebíades Formighieri, da Rua 1° de Maio até a Rua São Francisco Falso, 
no Jardim Alto Alegre. O local, segundo a indicação, encontra-se deteriorado devido ao tem-
po e também com muitos buracos, dificultando o trânsito de veículos naquele local.Confira

Vereador pede recapeamento asfáltico no Jardim Alto Alegre

Projeto que regula mototáxis está tramitando na Câmara
Está em tramitação na Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 202/2015, que visa reformu-
lar a legislação que institui e regulamenta o serviço de transporte individual de passagei-
ros por motocicleta, o mototáxi. A proposta visa também adequar a Lei Municipal R nº 
77, de 2005, que não contemplava novas normas federais em virtude de ter sido aprovada 
anteriormente à Lei Federal. O Projeto de Lei foi enviado para a Comissão de Legisla-
ção e Redação da Câmara. Ele teve sua formulação através de análise e discussão feita 
em acordo com os profissionais mototaxistas. A proposta também deve passar ainda pela 
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico e Comissão de Trabalho, Adminis-
tração e Serviços, as quais farão análise e emitirão pareceres sobre a proposta. Veja mais.
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Vereadores propõem aplausos a colégio pelo 6º Jantar do Leitão à 
Lamore
Por meio do Requerimento 327, um grupo de 16 vereadores solicitou uma moção 
de aplausos para o Colégio Estadual Moraes Rego pela realização do 6º Jantar do Lei-
tão à Lamore. A moção vai para todos os membros da comunidade, APMF, grêmio es-
tudantil e funcionários do Colégio que colaboraram na organização do evento. Confira

Oito vereadores solicitaram, pelo Reque-
rimento nº 328, uma moção de aplau-
sos a Antonio Machado pelo trabalho 
desenvolvido como diretor do Colégio 
Estadual Ayrton Senna da Silva. Em seu 
trabalho, Antonio desenvolveu diversas 
melhorias para a instituição escolar, justifi-
cam os proponentes da moção. Saiba mais

Moção propõe aplausos ao dire-
tor do Colégio Ayrton Senna

Reforma é cobrada em quadra 
esportiva de Novo Sarandi
O vereador Odair Maccari apresentou para 
deliberação do Legislativo a Indicação nº 
595. No documento, ele cobra a realização de 
pintura na quadra de esportes anexa à Praça 
Angelo Citadin. Segundo o vereador, a obra 
se faz necessária por se tratar de um ambien-
te muito utilizado pelos moradores locais, 
incluindo estudantes do CMEI. Veja mais
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