
21 ª Sessão - Edição n°81 - Câmara Municipal - Junho de 2016

Câmara recebe sugestões à LDO em audiência dia 1º

A Câmara Municipal 
realiza no dia 1º, sex-
ta-feira, 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 Inter-
no da Câmara, e será 
realizada no Auditó-
rio e Plenário Edílio 
Ferreira. O projeto da 
LDO 2017 foi entre-
gue à Câmara no dia 
15 pelo Poder Execu-
tivo e sua apreciação 
está a cargo 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 aproveitamen-
to, devendo observar o PPA-Plano Plurianual 2014-2017. Confira 

Audiência será realizada na Câmara Municipal na tarde de sexta-feira, dia 1º de 
julho

Foto:Paulo Torres

Câmara destaca trabalho do Comitê contra a Dengue 
A sessão da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 27, aprovou moção de aplausos ao 
Comitê Municipal de Mobilização Social Contra a Dengue (CMMSCD), pelo trabalho re-
alizado na cidade de Toledo. O Requerimento nº 80 foi proposto por Ademar Dorfschmi-
dt, Expedito Ferreira, Lucio de Marchi, Odair Maccari, Renato Reimann, Rogério Mas-
sing e Vagner Delabio, com apoiamento de outros vereadores. O documento manifesta 
“os aplausos desta Casa de Leis pelo significativo trabalho realizado neste Município.” 
O Requerimento da Câmara Municipal destaca ainda a “importância dos serviços que o 
Comitê presta à sociedade”, e seu objetivo “de servir ao ser humano”  e garantir o bem-
-estar do coletivo, zelando a vida da população de nossa cidade. “Todo o seu trabalho é 
voltado para a temática social e um de seus principais objetivos é a erradicação da den-
gue”, destaca por fim o Requerimento nº 80 da Câmara Municipal de Toledo. Entenda

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/sapl_documentos/materia/6770_texto_integral


Vereador 
quer saber 
sobre capela 
mortuária da 
Industrial
O vereador Edinal-
do Santos, do PSC, 
apresentou o Re-
querimento nº 83 de 
2016 solicitando in-
formações referentes 
à construção da cape-
la mortuária da Vila 
Industrial. A inten-
ção do vereador com 
este documento é 
analisar a permissibi-
lidade da construção 
do edifício, segun-
do apontou. Dentre 
os pontos cobrados 
por Edinaldo estão a 
cópia do parecer da 
Comissão de Urba-
nismo e do Conselho 
Municipal de Desen-
volvimento e Acom-
panhamento do Pla-
no Diretor. Veja mais

Vereadores parabenizam 
técnica de Ginástica Rítmica
Os vereadores Ademar Dorfschmidt, Expedito Ferreira, Lucio 
de Marchi, Odair Maccari, Renato Reimann, Rogério Massing e 
Vagner Delabio, apresentaram o Requerimento n° 79, onde pa-
rabenizam a treinadora de ginástica rítmica Anita Klemann, pelo 
excelente trabalho desenvolvido com as ginastas de nossa cida-
de. O esforço da treinadora Anita Klemann no Município de Tole-
do já contou com representações nas olimpíadas e com medalhas 
em Pan-Americano e agora o foco da treinadora e das ginastas 
se encontra nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Entenda

Vereador pede 
informações 
sobre a Sanga 
Panambi
O vereador  Edinal-
do Santos apresentou 
o Requerimento nº 
83 de 2016 ao Po-
der Executivo soli-
citando informações 
sobre a revitalização 
da Sanga Panambi. A 
preocupação do ve-
reador está explícita 
em dúvidas acerca 
das áreas perten-
centes à revitaliza-
ção da sanga, a sua 
metragem. Confira

Vereador pede tapa buraco 
na rotatória da Attílio Fontana
A Indicação n° 282/2016, feita pelo vereador Walmor Lodi, propõe 
que sejam tapados os buracos localizados na rotatória da Aveni-
da Senador Attílio Fontana cruzamento com a Rua dos Pioneiros, 
próximo à BRF. “O intenso fluxo de veículos, principalmente os 
de carga pesada, causa danos ao asfalto e provoca o aparecimen-
to de vários buracos”, aponta o documento. O vereador Lodi argu-
menta ainda que a operação se faz necessária também para evitar 
prejuízos aos motoristas e o eminente risco de acidentes. Veja mais

Câmara parabeniza Circo Místico 
por prêmio no 3º Encontro Circense
Os vereadores Rogério Massing, Ademar Dorfschmidt, Edinaldo 
Santos, Expedito Ferreira, Lucio de Marchi, Neudi Mosconi, Re-
nato Reimann e Walmor Lodi apresentaram na Câmara Munici-
pal moção de aplausos ao Grupo Místico da Unidade Social São 
Francisco. A trupe conquistou o 1º lugar na apresentação de perna 
de pau no 3º Encontro Circense, realizado em Tupãssi no dia 17 
de junho, reunindo alunos de escolas de circo da região e centenas 
de pessoas de vários municípios. A Unidade Social São Francisco 
desenvolve o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu-
los Familiares e Comunitários, atendendo no contraturno escolar 
aproximadamente 170 crianças e adolescentes de ambos os sexos, 
de 6 a 15 anos. O atendimento no órgão visa prevenir as situações 
de risco, visando o desenvolvimento de suas potencialidades e le-
vou à criação do  Grupo Místico da Unidade Social São Francisco, 
dedicado à arte circense. “Como forma de tornar público tal con-
quista, a Câmara Municipal de Toledo vem por intermédio des-
ta proposição legislativa, parabenizar a coordenação da unidade, 
os servidores municipais, os professores, os integrantes do Grupo 
Místico, e principalmente as alunas Ludmila Finger e Giulia Karine 
Gaspar, na obtenção do primeiro lugar na categoria disputada nes-
te importante encontro cultural”, aponta o documento. Saiba mais
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http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6769_texto_integral
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Câmara aprova 11,28% a conselheiros tutelares

A Câmara Municipal de Toledo aprovou em turno final na sessão de segunda-feira, dia 27, 
o Projeto de Lei nº 80, que “dispõe sobre o reajuste da remuneração dos membros do Con-
selho Tutelar”. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos vereadores em segunda vo-
tação em regime de urgência. Pelo PL nº 80, os conselheiros tutelares de Toledo receberão 
reajuste de 11,28%, correspondente ao INPC acumulado no ano de 2015, retroativo a 1º de 
maio deste ano. O PL nº 80 foi enviado pelo Executivo à Câmara Municipal através da Men-
sagem nº 59, de 8 de junho, tramitando em regime de urgência no Poder Legislativo. Confira 

Vereadores solicitam ao DER novo acesso a Bom Princípio 

Os vereadores Lucio de Marchi e Luís Fritzen apresentaram na Câmara Municipal o Re-
querimento nº 82, solicitando um novo acesso na BR 467 que contemple o Distrito de Bom 
Princípio e as comunidades de Vista Alegre e Gramado. No documento dirigido ao superin-
tendente regional Oeste do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), os vereadores 
solicitam a implantação de novo acesso ao Distrito de Bom Princípio do Oeste, por meio 
de via marginal junto ao viaduto da PR-467, com a PR-317 (Avenida Egydio Gerônymo 
Munaretto). Os vereadores apontam que após a duplicação da PR-467, o acesso às três 
comunidades é feito somente no retorno próximo ao Rio Lopeí e essa distância após a du-
plicação gerou descontentamento nas comunidades ao longo dos anos. Segundo os vereado-
res, “após vários estudos e ouvindo a comunidade, entende-se com absoluta segurança que 
acesso pode ser realizado pela implantação de via lateral ao viaduto, dando um novo aces-
so às comunidades em poucos metros”, conforme aponta o documento ao DER. Entenda

Foto:Paulo Torres

Reajuste foi aprovado por unanimidade  pelos vereadores em votação final na segunda-feira

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-11-28-a-conselheiros-tutelares
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6772_texto_integral


Alunos de 5º ano conhecem o Poder Legislativo
A Câmara Munici-
pal, em parceria com 
a Secretaria Munici-
pal de Educação de 
Toledo, vem desen-
volvendo desde o úl-
timo dia 20 de junho, 
o projeto Conhecen-
do os Poderes, que 
levará os alunos do 
5º ano da rede mu-
nicipal a conhecer 
as estruturas e o fun-
cionamento dos três 
poderes em Toledo, 
sendo eles o Legis-
lativo, Executivo e 
Judiciário. Ao todo 
serão 64 visitas pro-
gramadas até o mês 
de outubro deste ano 
onde cerca de 1600 

Primeiras turmas já iniciaram visitas. Na quarta-feira estudantes do CAIC-Escola 
José Pedro Brum conheceram instalações e funcionamento do Poder Legislativo 

crianças participarão do projeto Conhecendo os Poderes. Confira

Foto:Felipe Fachini

Reparo em boca de lobo próximo da Havan é solicitado
O vereador Vagner Delabio, realizou a Indicação n° 281/2016, para que sejam fei-
tos reparos na boca de lobo da Rua Balduíno Thielke esquina com Rua General Es-
tilac Leal, próximo à Loja Havan. Devido à grande movimentação o atual estado do 
local está causando grandes preocupações aos moradores e pessoas que transitam nes-
sa área, aponta Delabio. O vereador acredita que esses reparos vão oferecer maior se-
gurança às pessoas e assim, evitar o acúmulo de lixo na galeria pluvial.  Veja mais

Vereador propõe melhorias junto ao Teatro Municipal
Aqueles que precisam utilizar a Rua Ledoíno José Biavatti, nas proximidades do Te-
atro Municipal, vêm tendo muitos problemas e por muitas vezes acabam tendo seus 
veículos danificados. A razão, segundo o vereador Edinaldo Santos, são os inúme-
ros buracos, que colocam em risco também ciclistas, motociclistas e pedestres. Por 
isso, o vereador Edinaldo propõe na Indicação nº 272/2016 uma operação tapa bura-
cos, ou um reperfilamento, possibilitando assim os reparos necessários na via. Entenda

Vereador pede rotatória em Vila Nova
Devido ao grande fluxo de veículos migrando para a OT-700, no Distrito de Vila Nova, o ve-
reador Renato Reimann solicitou por meio da Indicação nº 277 de 2016, que seja implantada 
rotatória no cruzamento da Avenida Rio Pardo com a Rua Cardeal Pacelli. Renato lembra que 
a rotatória daria maior agilidade para o trânsito de veículos que vêm da BR-239. Veja mais 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/conhecendo-os-poderes-traz-alunos-do-5o-ano-a-camara-municipal
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Indicação pede patrolamento 
e colocação de pedra brita
Uma grande quantidade de caminhões de car-
ga precisa utilizar a estrada rural da Linha da 
Usina (OT-323), que também é muito utiliza-
da para o transporte escolar, e por moradores 
da região. Tendo em vista as más condições 
da via, o vereador Odair Maccari pede na In-
dicação nº 274/2016 o patrolamento e a colo-
cação de pedra brita na via, facilitando assim a 
passagem diária dos usuários por ela. Confira

Vereador quer mudanças no 
sistema de exames
Por meio da Indicação nº 275, apresentada 
na 21ª Sessão Ordinária, o vereador Reinaldo 
Rocha solicitou que sejam realizadas mudan-
ças nos critérios para arquivamento de libe-
rações de exames e procedimentos médicos. 
De acordo com o vereador, pessoas que se 
sentiram prejudicadas pelo método implan-
tado até então, vieram até seu gabinete e re-
lataram os problemas. Reinaldo ainda expõe 
sugestões para melhoramento. Saiba mais. 

Vereador pede medidas para água em São Miguel
O vereador Renato Reimann solicitou ao Poder Executivo, por meio da Indicação nº 276, que 
seja feita a implantação de um sistema de captação e canalização e drenagem de águas pluviais 
no pátio do Centro de Múltiplo Uso de São Miguel e no Clube Aliança. A dificuldade encontrada 
pela comunidade, segundo o vereador, é que as águas pluviais têm se acumulado no pátio do 
Centro de Múltiplo Uso de São Miguel e no Clube Aliança e escoado nas propriedades vizinhas, 
prejudicando desta forma a produção agrícola das mesmas, além do meio ambiente.  Entenda  
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