
Câmara ouve entidades de bairros sobre representatividade
                                                                                                                                                                                                               Foto: Valderi Müller

Câmara reuniu-se com associações de bairros após a sessão de segunda-feira    
A Câmara Municipal realizou uma reunião com as associações de bairros de Toledo para discutir a representatividade e
o  número  de  vereadores  e  expor  as  contas  do  Poder  Legislativo.  O  encontro  reuniu  vereadores  e  também
representantes de associações de moradores do Coopagro, Porto Alegre, Concórdia, Pancera, Bressan, Carelli, São
Francisco, Planalto, Panambi, entre outros, e também de Vila Nova. O presidente da Câmara, Ademar Dorfschmidt,
expôs os números dos gastos do Legislativo, que manteve a média de 1,96% nos últimos três anos, quando a LRF
autoriza até 6%, apontando que a Câmara de Toledo é enxuta. O presidente da Utam-União Toledana de Associações
de Moradores, Artulino Hesper, fez um apanhado a respeito. “O que deu para sentir de todos, de 90% dos que estavam
lá, é que a comunidade não está preocupada com o número de vereadores ou até mesmo com a redução de salários,
mas com o trabalho dos vereadores para o seu bairro e comunidade.” Veja mais

Zanetti pede a reforma do Centro Esportivo do Jardim Europa

O vereador Marcos Zanetti apresentou uma indicação pedindo a reforma do
Centro Esportivo Luciano Lauro Longen, no Jardim Europa. O local, utilizado
para  práticas  desportivas,  precisa  de  reparos  na  pintura,  telhado,
arquibancadas, instalação de novas portas além de reformas no banheiro. A
indicação,  apresentada  na  última  segunda-feira  (14),  visa  melhorar  a
estrutura  utilizada  pela  comunidade  melhorando  e  incentivando  a  prática
desportiva. Confira

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5881
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-ouve-associacoes-de-bairros-sobre-representatividade


Câmara parabeniza Prati por conquista dos Objetivos do Milênio

A Câmara Municipal aprovou o Requerimento nº 274, que encaminha moção de aplausos à
Prati-Donaduzzi pelo recebimento da certificação Selo Objetivos de Desenvolvimento do Milênio –
ODM.  O  documento  apresentado  na  sessão  de  segunda-feira,  dia  14,  foi  proposto  pelos
vereadores  Lucio  de  Marchi,  Ademar  Dorfschmidt,  Adriano  Remonti,  Airton  Paula,  Expedito
Ferreira, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Reinaldo Rocha, Renato Reimann, Tita Furlan, Walmor
Lodi e a vereadora Sueli Guerra. Confira

Câmara parabeniza escolas por Desfile da Independência no interior

A realização do desfile de Sete de Setembro no Distrito de Novo Sarandi motivou a apresentação
do Requerimento nº 275, dos vereadores Odair Maccari, Airton Paula, Ademar Dorfschmidt, Lucio
de Marchi, Luís Fritzen, Renato Reimann e Vagner de Labio. O documento encaminha moção de
aplausos à Escola Municipal Orlando Luiz Basei e à Escola Estadual Novo Sarandi pela realização
do desfile de Sete de Setembro no Distrito de Novo Sarandi, destacando sua importância. Confira

Pastores reúnem-se e conhecem economia da Câmara
                                                                                                                                                                                                                      Foto: Valderi Müller

Associação dos Ministros Evangélicos reuniu-se na Câmara e viu dados da economia do Legislativo
A Câmara Municipal recebeu na manhã desta terça-feira, dia 15, a AME-Associação dos Ministros Evangélicos, em
encontro com a participação de representantes de cerca de 14 igrejas. No evento participaram pastores, presbíteros e
obreiros, além de representantes da Capelania Carcerária e da Capelania Hospitalar, que atendem os encarcerados e
os enfermos. O presidente da Câmara Municipal, Ademar Dorfschmidt, destacou aos pastores ter sido uma manhã
diferente  e  colocou  o  Poder  Legislativo  à  disposição  da  entidade.  O vereador  também destacou a  presença  dos
pastores como representantes da sociedade, afirmando que o Legislativo tem buscado ouvir os vários segmentos, como
ouviu os empresários e a maçonaria.

Vereadores destacam 5º Encontro de Trabalhadoras Rurais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5874_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5873_texto_integral


O Requerimento nº  276,  apresentado  pelos  vereadores  Rogério  Massing,  Adriano  Remonti,
Airton  Paula,  Genivaldo  Paes,  Marcos  Zanetti,  Odair  Maccari  e  Sueli  Guerra  destacou  o  5º
Encontro Municipal de Mulheres Trabalhadoras Rurais. No documento apresentado na Câmara os
vereadores propõe moção de aplausos à administração do Município de Toledo pela realização do
5º Encontro Municipal de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Confira

Vereador Reinaldo pede limpeza de bocas de lobo na Carlos Barbosa

O vereador Reinaldo Rocha apresentou uma indicação pedindo a realização
de limpeza e manutenção das bocas de lobo na Rua Carlos Barbosa, entre a
Rua  13  de  Abril  e  a  Avenida  Ministro  Cirne  Lima. As  bocas  de  lobo  da
referida rua estão sem as grades de proteção, além de estarem entupidas
devido ao acúmulo de lixo, o que pode ocasionar alagamentos. Confira

Maccari pede materiais para emergências em Novo Sarandi

Com  o  intuito  de  estruturar  um  atendimento  emergencial  em  casos  de
temporal e de acidentes de trânsito, o vereador Odair Maccari apresentou
uma indicação solicitando a disponibilização de materiais. Entre os materiais
pedidos estão motosserras, para casos de quedas de árvore, cones, placas
de sinalização e demais equipamentos indispensáveis para a sinalização e
atendimento de sinistros. Confira

Vereador Ademar quer reforma no Centro Cultural Ondy Niederauer

A Indicação nº  439/2015,  do  vereador  Ademar Dorfschmidt, solicitou  ao Executivo
municipal  a  reforma  desse  espaço.  O  pedido  se  deve  ao  fato  de  o  local
precisar de pinturas,  melhorias  no  palco,  nas  entradas  e  saídas,  e  também  nos
banheiros.Confira

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5877_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5882
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5883
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5875_texto_integral


Sessão matinal aprova incentivos a empresas e créditos adicionais

                                                                    Foto: Valderi Müller

Câmara aprovou incentivos a empresas e créditos em sessão extraordinária matinal    

A Câmara Municipal de Toledo aprovou em sessão extraordinária na manhã desta quinta-feira, dia 
17, às 8h, sete projetos de leis, os quais preveem incentivos a empresas e à Garantioeste e ainda 
crédito orçamentários adicionais e novos prazos para projetos estaduais em Toledo. A sessão 
matinal aprovou em votação final quatro projetos, enquanto outros três terão votação final na 
próxima segunda-feira, dia 21. Foram aprovados em turno final os projetos 138, 139, 150 e 151, 
todos já votados em primeiro turno na sessão de segunda-feira, dia 14, por unanimidade dos 18 
vereadores presentes. O vereador Tita Furlan não compareceu por motivo de viagem para 
acompanhar a questão do fracking.

Ademar pede técnico de som no Centro Cultural Ondy Niederauer

No Centro Cultural são realizadas diversas atividades do município, seja palestras, eventos
políticos, sociais entre outros. Para a realização desses eventos haveria necessidade de ter
um  técnico  de  som  no  espaço,  para  auxiliar  nessas  atividades.  Essa  proposta  foi
apresentada pelo vereador Ademar através da Indicação nº 440/2015. Confira

Vereador Genivaldo solicita abrigo com banheiro na UBS do São Francisco

Por meio da Indicação nº 442/2015, o vereador Genivaldo Paes solicita ao Executivo a
construção  de  um abrigo  com  banheiro  na  Unidade  Básica  de  Saúde  do  bairro  São
Francisco. Esse pedido visa atender uma demanda do local, onde as pessoas que passam
pelo espaço e esperam atendimento têm necessidade desta estrutura. Confira                     

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5880_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5878_texto_integral
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