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Extraordinária vota créditos e mudanças no Procon 

A Câmara Municipal 
apreciou em sessão 
extraordinária nes-
ta terça-feira, dia 9, 
a partir das 14h, os 
projetos de leis nº 93 
e o nº 103, ambos do 
Poder Executivo. A 
sessão reuniu os 19 
vereadores e as duas 
propostas tiveram 
18 votos favoráveis. 
O Projeto de Lei nº 
93 altera a legisla-
ção que dispõe so-
bre a organização do 
Sistema Municipal 
de Proteção e Defe-
sa do Consumidor 
(SMPDC), enquan-
to o PL 103 autoriza 
o Executivo a abrir 
créditos adicionais 

suplementar de R$ 6,882  milhões e especial no valor de R$ 106,3 mil no 
orçamento de Toledo e altera dispositivos da Lei “R” nº 67/2016.  Confira 

Com a presença de todos os vereadores, sessão extraordinária apreciou os dois 
projetos

Foto:Paulo Torres

Câmara parabeniza Festa do Colono e do Motorista

A Câmara Municipal recebeu proposta de moção de aplausos à Associação de Moradores e 
Amigos de São Luiz pela realização da Festa do Colono e Motorista. O evento foi realizado 
no último dia 31 de julho e já  é tradicional no distrito, apontam os vereadores Rogério Mas-
sing, Ademar Dorfschmidt, Airton Paula, Edinaldo Santos, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, 
Renato Reimann, Sueli Guerra, Tita Furlan e Vagner Delabio. Por conta disso, através do Re-
querimento nº 93, eles parabenizam a Associação de Moradores e Amigos pelo bom trabalho. 
A edição de  2016 foi um evento de sucesso, aponta o documento, “atendendo a todos com 
fartura e dinamismo, agradando a todos os gostos e paladares”. Os vereadores assinalam ainda 
que a Festa do Colono e Motorista homenageia aqueles que ajudam no crescimento social e 
econômico da localidade e sua população, segundo aponta o documento endereçado ao presi-
dente da Associação de Moradores e Amigos de São Luiz do Oeste, Richard Kloh.  Saiba mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-dois-projetos-em-sessao-extraordinaria
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6842_texto_integral


Vereadora 
quer placas 
indicando e 
identificando 
Ciscopar

Vereador quer conversão de rua em 
sentido único na Pioneiro

A falta de identifi-
cação do Ciscopar, 
localizado no Jardim 
Coopagro, tem di-
ficultado tanto para 
os pedestres quanto 
para os motoristas a 
sua localização, se-
gundo aponta a In-
dicação nº 322. Para 
resolver o problema 
a vereadora Sueli 
Guerra indicou atra-
vés do documento ao 
Poder Executivo que 
seja feita a instalação 
de placas na aveni-
da Ministro Cirne 
Lima, indicando a 
localização do Cis-
copar e a sua iden-
tificação. Veja mais

O vereador Lucio de Marchi apresentou na Câmara Municipal propos-
ta de conversão da Rua Mario Pudel em via de sentido único. Através 
da Indicação nº 313, o vereador solicitou ao Poder Executivo Munici-
pal, que seja realizada a conversão da via em sentido único para maior 
segurança aos transeuntes. Segundo o vereador, a Rua Mario Pudel é 
a principal via de acesso à Escola Municipal Walter Fontana, o Giná-
sio de Esportes Euzébio Garcia, ao CMEI Iraci de Souza Batista e a 
casa abrigo. Por conta disso, visando a segurança dos usuários e pos-
sibilitar melhores condições para o tráfego de veículos, ele solicita 
estudos para que a transformação da via em mão única seja realizada. 
O vereador aponta que os moradores já sinalizaram as dificuldades 
enfrentadas e o local é amplamente frequentado por crianças. Entenda

Solicitação de lombadas em Vista Alegre 
é feita por vereador
O número de acidentes que tem ocorrido na estrada de Vista Ale-
gre é muito grande, o que causa preocupação aos moradores da 
região e também àqueles que transitam por ela. A questão já foi 
apresentada ao Poder Executivo em indicações realizadas nos dois 
últimos anos. Através da Indicação nº 458/2014 e Indicação nº 
097/2015 o assunto foi formalizado na Câmara. Tendo em vista o 
caráter de urgência dessa situação, o vereador Lucio de Marchi rei-
tera na Indicação nº 312/2016, apresentada na Câmara Municipal, 
novo pedido pela implantação de lombadas nesta via. Saiba mais

Vereador pede 
limpeza em 
bocas de lobo 
no Coopagro
O vereador Reinal-
do Rocha, através 
de indicação su-
gere que seja feita
limpeza e reforma 
das bocas de lobo nas 
ruas Pacífico Dezem 
e Cláudio Areco, no 
Jardim Coopagro.  
Segundo  ele o servi-
ço é necessário para 
evitar inundações, 
propagação do mau 
cheiro e criação de 
animais peçonhen-
tos que podem pre-
judicar a saúde pú-
blica.  Saiba mais

Reposição de lâmpadas é pedida por vereador 
na Praça Memorial da Cerâmica 
Utilizada como ponto de encontro entre amigos, familiares e crian-
ças, a Praça Memorial da Cerâmica é um local de grande movi-
mentação dos moradores do Distrito de Novo Sarandi. No entan-
to, os habitantes estão deixando de frequentar o local, pois não se 
sentem seguros. Na Praça existe um portal e as lâmpadas ali en-
contradas, bem como as existentes nos postes de iluminação, es-
tão queimadas. É o que aponta a Indicação nº 315, do vereador 
Odair Maccari, que pede a troca de lâmpadas na Praça Memorial 
da Cerâmica. Como a comunidade realiza todos os anos as Fes-
tas Comemorativas no salão do ginásio, a reposição das lâm-
padas queimadas requer urgência, aponta o vereador. Confira

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6841_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6832_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6831_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6835_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6834_texto_integral


Câmara aprova projeto contra veículos abandonados

A Câmara Munici-
pal aprovou em tur-
no final na sessão 
de segunda-feira o 
Projeto de Lei nº 59, 
do vereador Marcos 
Zanetti, que prevê a 
remoção de veícu-
los abandonados em 
vias e logradouros 
públicos de Toledo. 
O Projeto de Lei nº 
59 busca dar respal-
do ao poder público 
local para que possa 
agir, removendo es-
tes veículos, com sua 
destinação adequa-
da, conforme apon-
ta sua justificativa. 
O PL nº 59 foi pro-
posto em 24 de abril 
e passou pela CLR 

Conhecendo os Poderes leva cerca de 500 crianças ao Legislativo
O projeto Conhe-
cendo os Poderes, 
que leva os alunos 
do 5º ano da rede 
municipal a conhe-
cer as estruturas e o 
funcionamento dos 
três poderes em To-
ledo, já proporcio-
nou a visita de cerca 
de 500 crianças que 
puderam conhecer a 
Câmara Municipal 
de Toledo e seu pro-
cesso legislativo. O 
projeto inclui, além 
das visitas, também 
atividades com os 
alunos em sala de 
aula. Todas as visitas 
são registradas pelo
D e p a r t a m e n t o 
de Comunicação

Foto:Paulo Torres

Projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores na segunda-feira

- Comissão de Legislação e Redação, CDU - Comissão de 
Desenvolvimento Urbano e Economia e CTA - Comissão 
de Trabalho, Administração e Serviços Públicos. Levado a 
plenário, foi aprovado em duas votações por unanimidade, se-
guindo agora ao Poder Executivo para sanção ou veto. Confira 

Alunos da Escola Anita Garibaldi “conduzem os trabalhos” na 
Mesa Diretora da sessão

Foto:Paulo Torres

Social da Câmara de Vereadores e podem ser acessadas atra-
vés da fanpage oficial do Poder Legislativo, Veja mais. 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-projeto-contra-veiculos-abandonados
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/conhecendo-os-poderes-leva-cerca-de-500-criancas-ao-legislativo
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Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br
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Vereador pede caminhão pipa contra pó em estrada
O vereador Odair Maccari solicitou, por meio da indicação nº 314 de 2016, que seja dis-
ponibilizado um caminhão pipa para molhar a Estrada da Usina, no Distrito de Novo 
Sarandi. Segundo ele, a empresa que realiza exploração de jazidas minerais na re-
gião acaba causando transtornos ao gerar poeira com o uso intenso da estrada. Mac-
cari ainda explana que os moradores estão sendo prejudicados de diversas formas, 
e não podem conviver com o acúmulo de poeira. Confira o texto na íntegra: Confira 

Veja todas as propostas 
da sessão de 1º/08/16

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://goo.gl/KnJpu9
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao

