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Audiência dia 1º na Câmara recebe sugestões à LDO

A Câmara Municipal 
realiza no próximo 1º 
de julho, às 14h, au-
diência pública para 
receber sugestões 
da sociedade orga-
nizada ao projeto da 
LDO-Lei de Diretri-
zes Orçamentárias 
2017. A audiência 
está a cargo da CFO-
-Comissão de Finan-
ças e Orçamento, 
conforme estabelece 
o Regimento Interno, 
e será realizada no 
Auditório e Plenário 
Edílio Ferreira. O 
projeto da LDO 2017 
foi entregue à Câma-
ra no dia 15 pelo Po-
der Executivo e sua 
apreciação está a car-
go da CFO que tem 
como presidente, 

Renato Reimann, o qual designou como relator o vereador 
Luís Fritzen. As propostas das entidades serão analisadas pela 
CFO para sua adequação e eventual aproveitamento. Confira 

Audiência será realizada na Câmara Municipal na próxima sexta-feira, dia 1º 

Foto:Paulo Torres

Pedido para construção de casas em N. Sobradinho é reiterado 

O vereador Luiz Carlos Johann, realizou a Indicação nº 259/2016 reiterando a solicitação de 
aquisição de área para construção de Casas Populares no Distrito de Novo Sobradinho. A cons-
trução de casas populares irá beneficiar as pessoas da comunidade e proporcionará aos trabalha-
dores de fora a oportunidade de residência no distrito, aponta ele. O vereador aponta que houve 
aumento de vagas de emprego na comunidade com as indústrias de lácteos, bebidas e embalagens 
plásticas, mas não há casas suficientes para acomodar as famílias dos trabalhadores.  Saiba mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-recebe-sugestoes-a-ldo-em-audiencia-dia-1o
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6740 


Vereador 
solicita sistema 
de captação
contra
alagamentos
A Coamo e a BRF 
de Vila Nova sofrem 
com o acúmulo de 
águas pluviais por 
falta de um devido 
escoamento, o que 
acaba causando ain-
da grandes prejuízos 
às propriedades vizi-
nhas. Tendo isso em 
vista, é pedida na In-
dicação nº264/2016, 
do vereador Renato 
Reimann, a implan-
tação de sistemas que 
possibilitem a capta-
ção, a canalização e a 
drenagem nos referi-
dos locais. Veja mais

Implantação de 
cobertura na 
quadra 
poliesportiva 
é pedida
Os moradores da re-
gião de Dois Marcos, 
no Distrito de Vila 
Nova, vêm reivin-
dicando a melhoria 
da infraestrutura da 
quadra poliesportiva 
no Clube das Mães, 
local utilizado por 
toda a comunidade 
como um espaço para 
confraternização e 
lazer. Portanto, soli-
cita-se, através da In-
dicação nº263/2016, 
do vereador Renato 
Reimann, a implan-
tação de uma co-
bertura nesta qua-
dra.. Saiba mais

Professores conhecem Sala 
de Imprensa na Câmara

Um grupo de professores municipais visitou na segunda-feira, dia 
20 de junho, a Câmara Municipal de Toledo visando preparar a re-
alização do projeto Conhecendo os Poderes, da Secretaria Muni-
cipal de Educação. O projeto é destinado aos alunos do 5º ano da 
rede municipal e visa que conheçam a estrutura e funcionamento 
dos três poderes da República em Toledo. Na segunda-feira, cer-
ca de 10 professores municipais estiveram em visita à Câmara Mu-
nicipal de Toledo para conhecer sua estrutura e preparar as visitas 
dos alunos, visitando a Sala de Imprensa, destinada aos profissio-
nais que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo Entenda

Foto:Paulo Torres

Professores conheceram a Câmara para depois mostrar aos seus alunos de 5º ano

Consertos em ginásio de Novo Sarandi 
são solicitados
Na sessão da Câmara Municipal na segunda-feira foi solicita-
da ao Poder Executivo a troca de portas e fechaduras no Giná-
sio de Esportes Padre Aloísio Baumeister, em Novo Sobradinho. 
As medidas foram solicitadas pela Indicação nº 261/2016, re-
alizada pelo vereador Odair Maccari com o intuito de continu-
ar estimulando os jovens à prática de esportes e os moradores a 
frequentar o ginásio de esportes, conforme justificou. Confira. 

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6745_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6744_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/professores-visitam-a-camara-e-conhecem-sala-de-imprensa
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6742 


Presidente destaca iniciativa de professor de conhecer a Câmara

“Criticar é fácil, contribuir para um país melhor poucos fazem, o senhor está fazendo.” 
Assim o presidente da Câmara Municipal, Ademar Dorfschmidt, saudou o professor 
Everson Grando, da disciplina de Sociologia, do Colégio Premen, que se fez presente à 
sessão da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 20, com cerca de 30 alunos. O verea-
dor afirmou que a partir da visita os alunos conhecem o que é e como funciona efetiva-
mente o Poder Legislativo e podem também contribuir com sugestões. A disciplina está 
abordando a estruturação política da sociedade nos três poderes – Legislativo, Executivo 
e Judiciário - e a visita ao Poder Legislativo de Toledo faz parte das atividades. Confira 

Vereador solicita patrolamento e reposição de pedra brita

O bairro Cantagalo, na sede do Distrito de Novo Sarandi, possui um grande tráfego de  cami-
nhões de carga devido ao transporte de suínos, bovinos e lacticínios e também ao transporte 
escolar e de moradores. Por isso, o vereador Odair Maccari pede, na Indicação nº262/2016, o 
patrolamento e a reposição de pedra brita neste local. Segundo aponta o vereador ao Poder Exe-
cutivo no documento, isso melhoraria a locomoção de quem precisa passar pelo local. Entenda

Foto:Paulo Torres

Projetos de homenagens deram entrada na Câmara na sessão de segunda-feira

Vereador solicita construção de  CMEI em Novo Sobradinho

A Indicação nº 260/2016, realizada pelo vereador Luiz Carlos Johann, propõe a cons-
trução de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no Distrito de Novo So-
bradinho. O pedido tem o intuito de melhorar a vida das crianças e também das fa-
mílias, já que o local tem um grande número de crianças, aponta o vereador. Veja mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/presidente-destaca-presenca-de-alunos-do-premen-na-camara-1
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6743_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6741
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