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Câmara aprova projeto para transição administrativa

A Câmara Municipal 
aprovou em turno fi-
nal na segunda-fei-
ra, por unanimidade, 
o Projeto de Lei nº 
225, que “regula-
menta o processo de 
transição administra-
tiva no Poder Execu-
tivo”. A proposta, de 
autoria da Comissão 
de Trabalho, Admi-
nistração e Serviços 
Públicos, estabele-
ce normas visando a 
transição de gover-
no. Baseada na Lei 
Orgânica do Muni-
cípio de Toledo, que 
prevê no parágrafo 
18 do artigo 128 que 
lei especial instituirá 
o processo de tran-
sição administrativa 
nos Poderes Execu-
tivo e Legislativo, 
a proposta foi co-
locada em votação

na sessão de segunda-feira, dia 6. A proposta foi apresentada em dezem-
bro e submetida às Comissões Permanentes. A Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviços Públicos é presidida por Lucio de Marchi, 
tendo como vice-presidente Walmor Lodi e como secretário Edinaldo 
Santos, além dos membros Sueli Guerra e Genivaldo Paes. Confira 

Vereadores aprovaram em votação final na segunda-feira a regulamentação da tran-
sição municipal

Foto:Paulo Torres

Vereador quer redutor de velocidade no Santa Maria
O vereador Walmor Lodi apresentou na Câmara Municipal a Indicação nº 247, que pro-
põe a  instalação de redutor de velocidade na Rua General Alcides Etchegoyen, no 
Jardim Santa Maria. A proposta é instalar o dispositivo no trecho entre a Rua San-
ta Maria e Rua Formosa, uma vez que no trecho os veículos trafegam em velocida-
de acima do permitido, aponta o vereador. Segundo ele este comportamento colo-
ca em risco a segurança dos transeuntes e também existe  nas redondezas uma casa de 
shows e pela madrugada alguns frequentadores saem em alta velocidade. Saiba mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprecia-proposta-para-transicao-administrativa
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6707_texto_integral


Brinquedoteca 
é suferida
em CMEI do 
Orquídeas

Câmara parabeniza Casa de Maria 
pelos 24 anos de atuação

O vereador Rogé-
rio Massing através 
da Indicação de nº 
244/2016, sugere 
ao Poder Executivo 
Municipal, que seja 
feita a implantação 
de brinquedoteca no 
Centro Municipal 
de Educação Infan-
til (CMEI) Rosane 
Peripolli Fontes, no 
Jardim das Orquí-
deas. Segundo o ve-
reador, a edificação 
hoje existente pos-
sui estruturados em 
sua concepção, vá-
rios espaços adequa-
dos ao ordenamen-
to educacional, no 
entanto, constata-se 
que inexiste um lo-
cal específico para a 
guarda dos materiais 
e equipamentos uti-
lizados para a didá-
tica aos educandos. 
Para tanto, sugere a 
adoção de medidas 
administrativas e or-
çamentárias visando 
a edificação de um 
novo espaço para 
atender a demanda 
ora apresentada, vi-
sando proporcionar 
maior comodidade 
e proteção dos bens 
públicos e melhor 
execução das políti-
cas educacionais no 
referido Centro Mu-
nicipal de Educação 
Infantil. Veja mais

A Câmara Municipal aprovou na sessão de segunda, dia 6, moção de 
aplausos à Casa de Maria pelos 24 anos de sua fundação. A proposta 
foi apresentada pelos vereadores Marcos Zaneti, Ademar Dorfsch-
midt, Luís Fritzen, Luiz Johann, Odair Maccari, Vagner Delabio e 
Walmor Lodi. Nela os vereadores destacam que a Casa de Maria é 
uma instituição beneficente e sem fins lucrativos, afiliada ao Centro 
Assistencial da Diocese de Toledo e instalada no Jardim Europa. 
Fundada em 1992, a partir da iniciativa de pessoas da comunidade 
Católica da Catedral Cristo Rei, as quais motivadas pela fé cristã ini-
ciaram um trabalho de acolhimento e promoção humana e social de 
crianças e adolescentes que permaneciam nas ruas e em praças pú-
blicas da cidade. Atualmente a entidade atende diariamente cerca de 
400 crianças e adolescentes, entre meninos e meninas, e tem como 
objetivo promover o desenvolvimento socioeducativo de crianças e 
adolescentes, com idades de 6 a 16 anos, além de famílias em situação 
de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, rumo à garantia dos 
direitos de cidadania. O documento destaca que “por todo esse empe-
nho e dedicação, em nome desse parlamento, que se faça o reconhe-
cimento dos bons serviços prestados por esta instituição”.  Entenda

Homenagem a pioneira é pedida em indicação

A senhora Dileta Maria Coradi Basso é natural de Marau, no Rio 
Grande do Sul, e chegou em Toledo, juntamente com seu cônjuge, no 
ano de 1953, sendo assim considerados pioneiros da cidade. Por conta 
disso, o vereador Lúcio de Marchi pediu ao Poder Executivo, através 
da Indicação nº 238/2016, a homenagem a esta pioneira atribuindo o 
nome dela a algum logradouro ou próprio público municipal.  Confira

Vereador cobra informações sobre técnicos 
em enfermagem
O atual presidente da Câmara Municipal e vereador pelo PMDB, 
Ademar Dorfschmidt, apresentou na última sessão ordinária, no dia 
6 de junho, o Requerimento nº 71, que solicita informações sobre a 
contratação de técnicos em enfermagem pelo município de Toledo. A 
matéria do presidente se refere, somente, aos profissionais contrata-
dos após o ano de 2011 e que estão enquadrados no regime de quarenta 
horas semanais. Ademar notou uma incoerência no que diz respeito 
ao pagamento dos técnicos em enfermagem. Os técnicos convocados 
após o teste de 2011 trabalham quarenta horas semanais, mas recebem 
o equivale a trinta horas semanais - as outras dez horas são remunera-
das em regime de Função Gratificada. Por outro lado, os técnicos con-
vocados após o teste de 2015 trabalham as ditas 40 horas semanais e 
recebem exclusivamente por esse tempo. Dessa forma, o requerimen-
to do vereador Ademar procura elucidar essas questões. Saiba mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6704_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6682_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6698_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6708_texto_integral


Comissão Especial discute perímetros no Plano Diretor

O vereador Lucio De Marchi, através do Requerimento nº 67/2016, solicita que seja en-
viado ofício à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, localizada no Alto São Francisco, Foz 
do Iguaçu, manifestando os aplausos pelo aniversário de 80 anos de sua fundação. A Igreja 
de Nosso Senhor Jesus Cristo foi fundada em 17 de maio de 1936, pelo pastor Marcos Ba-
tista, in memoriam, na capital do estado de São Paulo. Segundo o vereador, é importante 
ressaltar que a Igreja alcança tudo aquilo que o Estado não consegue realizar. Ele ressalta 
ainda que de acordo com as demandas sociais, o Estado na sua devida competência elabora 
medidas e políticas públicas para que a sociedade possa estar organizada e sadia, porém 
com o insucesso dos provimentos ou na demora por respostas positivas, encontra-se a igreja 
cristã, que através da palavra de Deus alcança a todos. Com isto ela traz uma nova perspec-
tiva de vida, restaurando famílias, que são a base da sociedade, aponta o vereador. Confira 

Vereador quer incluir entidade no Esporte Cidadão

O vereador Rogério Massing, através da Indicação de número 245/2016, sugere que 
seja realizada a inclusão do Instituto Oportunizar de Toledo no Programa Esporte Ci-
dadão de 2017, neste Município. Segundo o vereador, o Projeto do Instituto Oportu-
nizar é hoje uma ação de voluntariado e de envolvimento da comunidade em programa 
de contra turno escolar, atendendo crianças com grau de vulnerabilidade social na re-
gião de abrangência do Jardim Panorama e São Francisco. Desta forma, desde que aten-
dendo as prerrogativas legais quanto à sua instituição e finalidade, ele solicita estu-
do para inclusão desta entidade dentro do Programa Esporte Cidadão desenvolvido 
pelo Município, visando o fortalecimento desta ação na região sul de Toledo.  Entenda

Foto:Paulo Torres

Reunião discutiu perímetros urbanos no interior e também na sede 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/comissao-especial-discute-perimetros-no-plano-diretor
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6705_texto_integral


Reiterado pedido por iluminação 
em rotatória da 1º de Maio
Foram notados vários acidentes no portal da rotatória da Avenida Egydio Jeronymo Mu-
naretto com a Rua 1° de Maio, apontou o vereador Lúcio de Marchi na Câmara Munici-
pal. Segundo ele, esses acidentes foram influenciados pela falta de iluminação no local. 
Portanto, ele encaminhou ao Poder Executivo, através da Indicação nº 239/2016,  pedi-
do pela instalação de postes com iluminação diferenciada. O pedido é reiterado, se-
gundo o vereador, visando uma maior segurança para todos que utilizam a via. Confira

Patrolamento e reposição de pedra brita são solicitados
A estrada rural que liga a PR-589 a Nova Santa Rosa recebe um grande tráfego de ca-
minhões diariamente, sendo esses muito importantes para o escoamento da produção da 
região. Levando-se em conta as condições da via, pede-se urgentemente, através da In-
dicação nº 240/2016, o patrolamento e a colocação de pedra brita. Segundo vereador 
Odair Maccari, autor da proposta, a conservação da via  facilita a travessia não só des-
ses caminhões, mas também dos próprios munícipes e de ônibus escolares.  Veja  mais

Vereadora quer identificação de ruas no Porto Alegre
A vereadora Sueli Guerra, através da Indicação nº 246/2016, sugere ao Poder Executivo 
Municipal, que seja feita a instalação de placas de identificação com os nomes das ruas em 
toda a extensão do Jardim Porto Alegre, em Toledo. A instalação de placas de identificação 
nas ruas do bairro é a única forma pela qual a população se orienta, uma vez que as ruas 
sem os nomes dificultam a população situar-se na cidade ou mesmo se locomover, aponta o 
documento. Segundo a vereadora, desta forma a instalação de placas de identificação com 
o nome das ruas vem contribuir com o trânsito e com a locomoção dos usuários. Diz ainda 
que a falta destas placas nas ruas do bairro fez a comunidade procurar a vereadora. Entenda

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6699_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6700_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6706_texto_integral
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Audiência expõe relatório da Educação na Câmara
O Auditório e Plená-
rio Edílio Ferreira, 
na Câmara Munici-
pal, recebeu nesta 
quarta-feira, dia 8, 
a audiência pública 
referente à apresen-
tação dos dados da 
educação municipal 
relativos ao primei-
ro quadrimestre do 
ano. A prestação de 
contas vem ao en-
contro da Lei “R” nº 
122, de 2 de outubro 
de 2015, que esta-
beleceu a realização 
das audiências para 
acompanhamento da 
área de educação no 
que corresponde à 
apresentação da exe-
cução orçamentária e 
gestão fiscal. A audi-
ência foi conduzida 
pela Comissão de 
Educação, Cultura e 
Desportos. Confira

Audiência contou com as presenças da secretária Tania De Grandi e do prefeito Beto 
Lunitti

Foto:Felipe Fachini

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://sapl.toledo.pr.leg.br/default_index_html
https://www.youtube.com/user/camaratoo/feed?activity_view=6
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/audiencia-expoe-na-camara-relatorio-orcamentario-e-fiscal-da-educacao

