
Câmara reduz recursos previstos para 2016             
                                                                                                                                                    Foto: Paulo Torres

Câmara Municipal decidiu manter orçamento deste ano e destinar R$ 1,5 milhão à saúde   

A Câmara Municipal de Toledo decidiu cortar em 42,2% seu orçamento para o próximo ano, embora o Orçamento do

Município preveja um aumento de recursos de 12,5%. O Poder Legislativo tinha previstos cerca de R$ 18 milhões para

suas atividades, conforme prevê a legislação, mas decidiu solicitar a redução do valor em R$ 7,6 milhões. Com isso a

Câmara Municipal terá em 2016 um orçamento de cerca de R$ 8,97 milhões, ou seja, um valor igual ao que teve à

disposição em 2015. O presidente Ademar Dorfschmidt anunciou ainda nesta quarta-feira, dia 9 de setembro, que vai

fazer a devolução antecipada de cerca de R$ 1,5 milhão que serão destinados a atender a área de saúde, com a

redução da fila de especialidades, UTI e Consamu. Veja mais

                                                                          
Lucio pede conserto de passarela na cachoeira da antiga usina

Devido à ação de enxurradas ocorridas na cachoeira da antiga Usina Carlos Matias Becker,
a passarela ficou destruída e não houve conserto.  Por ser um local  público e receber
visitas de diversas pessoas, o vereador Lucio de Marchi apresentou a Indicação 428/2015
pedindo ao Executivo que tome providências quanto a isso. Confira a proposta
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Vereador Lodi questiona cumprimento da ´Lei do Mapa´

Através do Requerimento 273, o vereador Walmor Lodi solicitou informações
sobre a colocação de mapas de localização em pontos de ônibus e terminal
rodoviário de Toledo. A medida está prevista na Lei “R” nº 63, de 3 de julho
de 2013 e o vereador Lodi destaca que a norma tem como objetivo fornecer
informações  detalhadas  das  linhas,  horários,  destinos  e  itinerários  aos
usuários  dos  transportes,  beneficiando  o  conforto  e  a  comodidade  da
população. Confira a proposta

Vereador Zanetti indica sede para o Moto Clube Estradeiros

Com a Indicação 430/2015 o vereador Marcos Zanetti solicitou ao Executivo que estude a
possibilidade de destinar uma sede para o Moto Clube Estradeiros. O pedido possui como
justificativa  as  ações  sociais  que  o  grupo  desenvolve  e  a  importância  que  possui  no
município. Confira a proposta

Maccari pede limpeza dos sanitários e calçadão de cemitério

De autoria do vereador Odair Maccari, a Indicação 431/2015 solicita que o Executivo faça
uma  limpeza  semanal  nos  sanitários  e  no  calçadão  do  cemitério.  A  justificativa  da
solicitação é manter um ambiente limpo para o púbico que frequenta o campo santo do
Distrito de Novo Sarandi. Confira a proposta

Vereador Lucio solicita pintura de faixas no Maracanã

A Indicação  429/2015,  de  autoria  do  vereador  Lucio  de  Marchi,  sugere  ao  Executivo
Municipal  que  realize  a  pintura  das  faixas  de  pedestres  e  das inscrições PARE,  nas
esquinas do Jardim Maracanã. Tal solicitação visa evitar acidentes e garantir a segurança
das  pessoas  no  trânsito,  aponta  o  vereador  no  documento  apresentado  na  Câmara
Municipal para encaminhamento ao Poder Executivo. Confira a proposta
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Câmara expõe economia a entidades empresariais
                                                                                                        Foto: Paulo Torres

 Controlador interno da Câmara expôs os dados da economia aos empresários    
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  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 na Lei de
Responsabilidade Fiscal. Veja mais

Vereador Delabio propõe recapeamento na Vila Becker

O vereador Vagner Delabio propôs na Câmara Municipal que seja feito o recapeamento asfáltico
na  Rua  Leonir  Giaretta.  Na  Indicação  nº  438  o  vereador  aponta  ao  Poder  Executivo  que  o
recapeamento  asfáltico  entre  a  Rua  Ida  Becker  e  Avenida  Guarani  é  a  solução  para  seus
problemas devido à situação atual. Segundo Vagner Delabio, o asfalto está esfarelando na via,
tornando  impossível  sua  recuperação  em uma simples  operação  tapa-buracos  e  a  medida  é
necessária antes que a rua se torne totalmente intransitável. Confira a proposta

Requerimento destaca 31 anos do Rotary Toledo Integração

A última sessão da Câmara Municipal  teve apresentado o Requerimento nº  270,  que propõe
moção de aplausos ao Rotary Club de Toledo - Integração pelos 31 anos de sua fundação. O
documento foi assinado pelos vereadores Renato Reimann, Ademar Dorfschmidt, Airton Paula,
Alcídio  Pastório,  Expedito  Ferreira,  Edinaldo  Santos,  Lucio  de  Marchi,  Luiz  Johann,  Marcos
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Zanetti, Neudi Mosconi, Odair Maccari, Rogério Massing, Sueli Guerra, Vagner de Labio e Walmor
Lodi. Nele os vereadores lembram que o Rotary Club de Toledo – Integração foi fundado em 23 de
agosto de 1984, tendo como seu primeiro presidente Amilton Antonio Cimadon e atualmente é
presidido por Valdir Eckstein e vem prestando relevantes serviços à sociedade toledana. Confira a
proposta

Vereador Edinaldo quer informações sobre móveis para Centro Dorcas

O vereador Edinaldo Santos solicitou ao Executivo, através do Requerimento nº 271, informações
sobre aquisição de mobiliário pelo Centro Comunitário e Social Dorcas para as unidades da Vila
Pioneiro,  Jardim Coopagro e  Casa Lar.  “As informações serão de suma importância  para os
encaminhamentos  a  serem  feitos  por  esta  Casa  de  Leis”, justifica  o  vereador.  O  documento
requer se houve aquisição de mobiliário pela entidade no comércio de Toledo no período do ano
de  2009  até  a  presente  data, em  quais  estabelecimentos  e  datas, qual  a  finalidade,
especificamente,  de  cada  mobiliário  adquirido e  ainda as  notas  de  todas  as  aquisições  de
mobiliário feitas de 2009 até a presente data. Confira a proposta

Requerimento questiona sobre Plano de Transporte e Mobilidade

Através do Requerimento nº 272, o vereador Rogério Massing solicitou ao Executivo informações
sobre a implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento e Estruturação do Transporte e
Mobilidade Urbana. O vereador lembra a aprovação da Lei “G” 2.146/2009, que cria o Conselho
Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte de Toledo e a proposta de Veto nº 5/2013 com a
argumentação apresentada e rejeitada pela Câmara Municipal e pergunta quem e quais são os
responsáveis  pela  elaboração  do  Plano  Municipal  de  Desenvolvimento  e  Estruturação  do
Transporte  e  Mobilidade  Urbana  em  Toledo? O  documento  aponta  ainda  que  existem  três
conselhos diretamente ligados à temática – Conselho Municipal de Acompanhamento do Plano
Diretor  de  Toledo  (CMAPD);  Conselho  Municipal  de  Trânsito  de  Toledo  (CMT) e Conselho
Municipal  de  Mobilidade  Urbana  e  Transporte  de  Toledo  (COMUTO).Lembra  também  que
outros conselhos  precisam  ter  participação  na  elaboração  da  matéria  prevista no  Plano
Diretor, como o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência; Conselho de Promoção do Idoso;
Conselho dos Direitos da Mulher;  Conselho da Juventude de Toledo e Conselho Municipal de
Educação. Por fim, o documento questiona sobre os procedimentos adotados para implementação
de  estudo,  pesquisa  e  confecção  com  a  sociedade  organizada  de  legislação  própria,
conforme prevê o artigo 43, inciso XI da LC nº 9/06. Confira a proposta

Johann pede a reativação do alarme na Escola Washington Luiz

A Indicação 427/2015,  do vereador  Luiz  Johann,  solicita ao Executivo que seja  feita  a
reativação do alarme existente na referida escola. O pedido se deve ao fato de que com a
reativação do alarme coibi-se a ação dos vândalos e se proporciona mais segurança ao
local. Confira a proposta

Vereador Ademar pede pontos de ônibus no Jardim da Mata
O vereador Ademar Dorfschmidt apresentou uma indicação pedindo a
instalação de pontos de ônibus no Jardim da Mata. O investimento busca
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trazer maior conforto aos moradores daquela localidade que precisam,
diariamente, do transporte público para se deslocar e necessitam de um
local seguro para esperar o ônibus. A indicação foi apresentada na última
sessão  ordinária,  na  terça-feira  (08),  e  segue  agora  ao  chefe  do
Executivo. Confira a proposta

Vereador Airton pede contêiner de lixo no Jardim Gisela
O  vereador  Airton  Paula  apresentou  uma  indicação  pedindo  a
disponibilização  de  um contêiner  de  lixo  entre  a  Avenida  Borges  de
Medeiros e a Rua Saturno, no Jardim Gisela. A indicação atende o pedido
dos  moradores  daquela  localidade,  que  não  têm  lugar  correto
para despejar o lixo. Além do lixo ficar exposto às condições climáticas,
causando odores desagradáveis, ainda é alvo dos animais que acabam
vasculhando, sujando as ruas. Confira a proposta

Decano fala dos doze anos da PUC em Toledo

                                                                    Foto: Paulo Torres

    Decano  da PUC em Toledo, Renato Tracht, falou da instituição aos vereadores                       
O decano do campus da PUCPR em Toledo, Renato Tracht, usou a tribuna da Câmara Municipal antes da sessão
realizada excepcionalmente na  terça-feira,  dia  8,  para falar  dos  doze anos de atuação da  Pontifícia  Universidade
Católica do Paraná no município. Em sua atuação em Toledo a PUC já graduou 1.384 acadêmicos e conta atualmente
com cerca de 2 mil alunos. Após a explanação o decano da PUC ouviu perguntas e manifestações dos vereadores e
respondeu aos questionamentos. O vereador Tita Furlan lembrou que era vereador na época da vinda da PUC e veio à
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Câmara Municipal recém operado para poder votar o projeto que doava a área à instituição. Os vereadores também
destacaram a conquista da escritura definitiva no final do ano passado da área doada pelo Município à PUC para sua
instalação. Veja mais

Vereadora propõe sinaleira em cruzamento no Coopagro

A grande movimentação de veículos e os vários acidentes no cruzamento da Avenida Ministro
Cirne Lima com a Rua Vicente Roos, no Jardim Coopagro, motivaram a apresentação na Câmara
Municipal da Indicação nº 437. No documento apresentado na sessão de terça-0feira, dia 8, a
vereadora Sueli Guerra indica ao Poder Executivo a instalação de semáforo no cruzamento. A
vereadora aponta que o equipamento levaria à redução da velocidade no local, promovendo a
segurança dos pedestres e reduzindo os acidentes. Confira a proposta

Vereador Airton pede melhorias no tráfego na Rua Itajubá
Com o objetivo  de  proporcionar  maior  segurança  para  os  moradores
daquela localidade, o vereador Airton Paula apresentou uma indicação
pedindo a conversão de sentido em mão única da Rua Itajubá, entre a
Avenida Maripá e a Rua Piratini. A via é de grande fluxo de veículos, mas
acaba ficando estreita, principalmente nos horários de pico. A melhoria
visa aumentar a segurança de tráfego no local. Confira a proposta

Edinaldo pede instalação de câmeras na Secretaria de Saúde
O  vereador  Edinaldo  Santos  apresentou  uma  indicação  pedindo  a
instalação de câmeras de segurança de vídeo e áudio na Secretaria de
Saúde do Município. Para o vereador, a câmera é uma ferramenta útil
para ajudar a solucionar possíveis mal entendidos ocasionados dentro da
secretaria.  As  câmeras  seriam  uma  forma  de  auxílio  para  resolver
dúvidas  quanto  ao  serviço  prestado  à  população,  uma  vez  que  em
algumas situações os munícipes reclamam de mal atendimento. Confira
a proposta

Johann pede troca de grama sintética em escola 
O vereador Luiz Johann apresentou uma indicação pedindo a substituição
da  grama  sintética  da  Escola  Municipal  Washington  Luiz,  em  Novo
Sobradinho. A indicação atende a solicitação da Associação de Pais  e
Mestres da escola. A atual grama sintética está deteriorada devido ao
tempo  e  às  condições  climáticas,  sendo  necessária  a
substituição. Confira a proposta
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