
Câmara expõe economia a entidades empresariais
                                                                     Foto: Paulo Torres

Controlador interno da Câmara expôs os dados a empresários na reunião    

A Câmara Municipal de Toledo tem mantido historicamente um percentual de gastos muito abaixo do 
percentual previsto para o Poder Legislativo, caracterizando-se como uma das mais enxutas do 
Paraná e do Brasil. Os dados inéditos a respeito foram expostos a empresários durante reunião na 
última sexta-feira, dia 28, pelo controlador interno da Câmara, David Calça e mostram que apesar de 
ter previstos por lei para seu uso 6% do Orçamento do Município a Câmara gastou, em média, 1,94% 
nos últimos três anos. Em 2014 o percentual ficou em 1,96%, ou menos de um terço do valor previsto 
por lei. Confira   

Reinaldo pede manutenção das tabelas de basquete em parque 

O Parque Ecológico Diva Paim Barth popularmente conhecido como “Lago” é frequentado
por  atletas  que  se  encontram com  amigos  para  praticar  basquetebol.  A Indicação nº
397/2015,  de  autoria  do  vereador Reinaldo  Rocha, solicita  ao Executivo  que  faça
manutenção  dos aros das  tabelas, já que  um  está  quebrado  e  o  outro  com  a  rede

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-de-toledo-expoe-economia-a-entidades-empresariais


rasgada. Confira a proposta

Câmara aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016

 A Câmara  Municipal  de  Toledo  aprovou em votação  final  na  segunda-feira,  dia  24,  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. Confira

Câmara ouve na sessão secretária da Educação 
                                                         Foto: Paulo Torres

A secretária Tania De Grandi fala aos vereadores e público sobre a pasta antes da sessão da Câmara  

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-municipal-de-toledo-aprecia-a-ldo-2016
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5807_texto_integral


A Câmara Municipal  de Toledo recebeu na segunda-feira,  dia  24,  a  secretária  da Educação,  Tania  De

Grandi,  a qual expôs antes da sessão sobre as atividades e projetos do setor. Também participaram o

presidente  do  Conselho  Diretor  da  Cast,  Rodrigo  Melonari,  além  de  integrantes  da  Acit-Associação

Comercial  e Empresarial  de Toledo e outras entidades.  A secretária relatou que a pasta conta com 36

escolas, várias delas compartilhadas com o Estado, mas que a rede municipal é proprietária de todas, com

exceção da Escola Municipal Alberto Santos Dumont, no Jardim Porto Alegre. A exposição da secretária

atendeu  convite  do  presidente  da  Câmara,  Ademar  Dorfschmidt,  tendo  sido  agendada  em  julho,  e  a

secretária  agradeceu  aos  vereadores  pelo  espaço  e  colocou-se  à  disposição  sempre  para  falar  de

educação. Confira

Vereador Reinaldo Rocha solicita operação tapa buracos

A  indicação  nº  397/2015  do  vereador  Reinaldo  Rocha  pede  ao  Executivo  municipal
providências para solucionar os buracos das Ruas Herval, Cuba e Noel Rosa, no Jardim
Maracanã. O pedido visa atender uma demanda apresentada pelos moradores desse local
tendo em vista as dificuldades causas pela situação. Confira a proposta

Renato Reimann quer abastecedouro na Linha Doutor Ernesto

Por  meio  da Indicação nº  400/2015  o  vereador  Renato  deseja  a  implantação  do
abastecedouro comunitário na Linha Dr. Ernesto. O motivo do pedido se deve ao fato de
beneficiar  os  agricultores  que  não  possuem  um  local  apropriado  para  abastecer  os
pulverizadores utilizados na agricultura. Confira a proposta

Reunião na Câmara debate telefonia celular em Toledo

                                                                                                                                 Foto: Paulo Torres

 Vereadores com o promotor e o diretor do Procon durante a reunião na Câmara   

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-recebe-secretaria-da-educacao-e-destaca-economia
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5809_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5806_texto_integral


Os vereadores de Toledo, juntamente com o Ministério Público e o Procon, vão ouvir os
consumidores para coletar as principais demandas com relação à telefonia celular. A ação
foi definida em reunião na quarta-feira, dia 26, na Câmara Municipal, com a presença dos
vereadores, do promotor de Defesa do Consumidor, Sandres Sponholz e do coordenador
do  Procon,  José  Aparecido  Queiroz.  A  reunião  foi  chamada  por  antigos integrantes  da
extinta Comissão de Defesa do Consumidor e outros vereadores.  Veja mais    

Vereador Renato solicita operação tapa buracos em Linha Flórida

Devido à existência de inúmeros buracos no asfalto rural de Linha Flórida em Vila Nova é
que o vereador  Renato  apresentou a indicação Nº 399/2015 pedindo providências  ao
executivo municipal.  O solicitado por meio da proposição legislativa também visa uma
melhoria da trafegabilidade para os motoristas que passam pelo local. Confira a proposta

CPI da Viagem apresenta relatório final na Câmara 

                                                                    Foto: Paulo Torres

CPI apresentou seu relatório final em reunião  no Plenário Edílio Ferreira     

A CPI da Viagem apresentou na quarta-feira, dia 26, às 11h, na Câmara Municipal de Toledo, o relatório final do relator
Neudi Mosconi, que foi aprovado pelos seus integrantes. A CPI da Viagem foi criada “para apurar o uso da estrutura
pública do Município de Toledo para transporte de cidadãos para participação no Encontro Regional da Juventude” em
Umuarama e o relator  apontou que “há indícios claros de improbidade,  implicando devolução de recurso e outras
providências que virão pela frente”, apontando que muita coisa foi omitida “e pode se omitir à CPI mas não à própria
consciência”, relatando que teriam sido gastos R$ 211,21 em combustível para um ônibus municipal levar os jovens de
Toledo a participar no evento.
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Rogério pede alargamento na Bom Princípio-Linha Gramado

O vereador Rogério é autor da indicação Nº 401/2015 que solicita ao executivo municipal
alargamento em parte da estrada que liga Bom Princípio à Linha Gramado, no trecho em
frente ao Armazém Agrícola Bodgan. Tal pedido visa melhorias no espaço para atender o
armazém quanto ao recebimento de grãos. Confira a proposta
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