
Extraordinária altera projeto do Plano de Educação
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 Vereador Delabio defende emenda  ao Plano Municipal de Educação  na sessão extraordinária    

A Câmara Municipal aprovou em sessão extraordinária nesta sexta-feira, dia 
19, a partir das 9h, quatro projetos de leis de autoria do Poder Executivo, 
entre os quais o Projeto de Lei nº 85, que “aprova e institui o Plano Municipal
de Educação”. A votação lotou o Plenário e Auditório Edílio Ferreira com 
lideranças e representantes da sociedade, inclusive educadores, segmentos 
LGBT, religiosos e lideranças da comunidade. Após intenso debate foi votada
e aprovada por maioria de 17x1 a Emenda Modificativa da Comissão de 
Legislação de Redação nº 01, com voto contrário de Adriano Remonti. Em 
seguida, por volta das 11:30h, foi votado o texto final e aprovado por 
unanimidade pelos 18 vereadores. Os demais projetos foram aprovados por 



unanimidade. A votação final do Plano Municipal de Educação será na 
sessão de segunda-feira, dia 22. Confira 

Reinaldo reitera pedido de travessias elevadas na Unioeste

A Indicação 284/2015, de autoria do vereador Reinaldo Rocha, reitera o pedido ao 
Executivo Municipal de colocação de travessias elevadas em frente aos portões de acesso 
à Unioeste, tanto na Rua Guaíra como na Avenida da Faculdade. Diante do intenso fluxo 
de veículos que trafegam no local, que é um dos principais acessos a Fasul, Unipar, 
Premen, Senai é que surge o pedido do vereador para que haja maior segurança no 
trânsito e também dos estudantes que precisam passar pelo local. Confira a íntegra da 
proposta

Comissão  de  Segurança  requer  à  Sesp  mais  agentes  para  20ª  SDP

A Comissão de Defesa do Consumidor e Segurança Pública da Câmara Municipal apresentou pedido para que sejam
contratados com urgência agentes carcerários para a 20ª Subdivisão Policial de Toledo. Os vereadores Airton Paula,
Genivaldo Paes, Luiz Johann, Reinaldo Rocha e Sueli Guerra, que integram a Comissão de Defesa do Consumidor e
Segurança Pública, apresentaram o Requerimento nº 192, onde solicitam o envio de documento à Secretaria de Estado
da Segurança Pública-SESP solicitando a contratação em regime de urgência. Os vereadores no documento apontam a
necessidade de reforçar o quadro funcional da 20ª SDP (Subdivisão Policial) de Toledo devido ao fato do número de
agentes não estar atendendo a demanda atual, que é em média superior a 130 detentos, o que acaba sobrecarregando
os atuais agentes. “Para evitar que incidentes possam acontecer, é que os vereadores que compõe a Comissão de
Defesa do Consumidor e Segurança Pública, encaminham esse requerimento”, apontam, os vereadores de Toledo. Veja
a íntegra da proposta

Vereador Odair Maccari solicita operação tapa buraco na OT 110

A Indicação nº 282/2015 do vereador Odair Macarri diz respeito ao pedido de realização
de operação tapa buraco na OT-110 conhecida como Linha São João, que liga o Distrito de
Novo Sarandi à Vila Ipiranga. O objetivo dessa operação visa melhorar a qualidade da via
que por sua vez possui  intenso fluxo de veículos,  principalmente para escoamento da
produção. Confira a íntegra da proposta
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Audiência debate Plano Municipal de Educação 
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Audiência na Câmara Municipal ouviu público sobre a proposta do Plano Municipal de Educação    

A Câmara Municipal realizou audiência pública na terça-feira, dia 16, para discutir o Projeto de Lei nº 85, que aprova e
institui o Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação tem 15 diretrizes, 42 metas e 242 estratégias
para os próximos dez anos da educação toledana e foi concluído antes do Plano Estadual de Educação, que ainda
encontra-se  em  preparação.  Encaminhado  em  regime  de  urgência  pelo  Poder  Executivo,  na  mensagem  que  o
acompanhou o prefeito Beto Lunitti lembra que ele deve ser analisado para que até 24 de junho esteja aprovado pelo
Legislativo, sob pena de comprometer o Plano Nacional de Educação. Veja mais

Vereador Maccari sugere venda de chácara para construção de CMEI

Por meio da Indicação nº 283/2015 o vereador Odair Macarri sugeriu 
ao Executivo Municipal que fosse realizada a venda do imóvel nº 58, localizado em Novo 
Sarandi, para nesse local edificar uma CMEI. De acordo com o proposto pelo legislador, a 
área era utilizada anteriormente por um frigorífico e atualmente, com a desativação da 
unidade, o espaço não vem sendo usado para nenhuma finalidade. Confira a íntegra da 
proposta

Reinaldo Rocha defende adoção do Programa Saúde nas Escolas

A Indicação 284/2015 apresentada pelo vereador Reinaldo Rocha sugere ao executivo 
implementar o Programa Saúde nas escolas. A proposta do programa é que todos os 
alunos que praticarem educação física deverão fazer exames comprovando que estão 
aptos a isso. A ideia defendida pelo legislador é justamente evitar problemas maiores com 
os estudantes, pais e equipe de professores das escolas quanto à prática de exercícios 
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físicos. Confira a íntegra da proposta

Marcos Zanetti indica ao Executivo apoio a piloto toledano

De  autoria  do  vereador  Marcos  Zanetti  a Indicação nº  281/2015  solicita
ao Executivo Municipal que envie ao Legislativo Toledano, projeto de lei visando repasse
de auxílio financeiro ao piloto Juliano Soder. O motivo do pedido se deve ao fato do piloto
participar do Campeonato de Motovelocidade e ter despesas com isso. No exposto na
proposição  legislativa,  o  argumento  é  que  existem  recursos  orçamentários  para  esse
pedido. Veja a íntegra da proposta

Lúcio  quer  informações  de  contas  agrupadas  de  água  e  luz

O vereador Lucio de Marchi apresentou o Requerimento nº 190, onde solicita informações sobre as contas agrupadas
de energia elétrica e água do Poder Executivo Municipal. O vereador no documento solicita que o Executivo envie ao
Poder Legislativo relatório das contas agrupadas de energia elétrica e água referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015,
custeadas  pelo  Poder  Executivo. Veja  a  íntegra  da  proposta

Câmara destaca trabalho do Proerd em formatura no Teatro
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 Presidente Ademar Dorfschmidt fala em nome da Câmara ao público no Teatro Municipal na formatura do Proerd    

“É muito triste quando a gente tem que tirar recursos da educação para por na segurança pública.”  A frase é do
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presidente da Câmara Municipal, Ademar Dorfschmidt, e foi dita na terça-feira, dia 16, no Teatro Municipal, durante a

formatura  do  Proerd-Programa Educacional  de  Resistência às Drogas  e  à  Violência.  Falando em nome do Poder

Legislativo na formatura da manhã, o vereador destacou aos alunos proerdianos que o programa é uma oportunidade e

sua formatura um divisor de águas entre o bem e o mal, para que possam ficar longe das drogas. O vereador destacou

que em Toledo isto é uma preocupação e graças a isso podem ser destinados recursos para instalar uma universidade

como a UFPR com o curso de Medicina que está sendo implantado. O evento no Teatro Municipal foi realizado pela
manhã,  a  partir  das 9h,  com a presença do presidente Ademar,  e também à tarde,  a partir  das 14h,  com a
presença do vice-presidente da Câmara, Walmor Lodi, formando 935 alunos de 16 escolas públicas e privadas. O
Proerd está há doze anos em Toledo e com a turma desta terça-feira atingiu um total de 17.901 formandos.   Veja
mais sobre a formatura do Proerd                             Acompanhe vídeo da formaturadoProerd no Facebook da
Câmara de Toledo

Marcos  Zanetti  requer  informações  sobre  pedidos  de  áreas

O vereador Marcos Zanetti apresentou na Câmara Municipal o Requerimento nº 191, onde solicita informações sobre os
protocolos de pedido de doação, cessão ou permissão de uso de áreas de propriedade do Município. No documento o
vereador  requer  o número/quantidade de protocolos de pedidos;  a  quantidade de protocolos que ainda aguardam
resposta; a quantidade de áreas que o município dispõe para essa finalidade e a relação dos números/processos de
cada  protocolo  e  o  nome  do  requerente. Veja  a  íntegra  da  proposta

Rogério questiona sobre Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo

O vereador Rogério Massing apresentou o Requerimento nº 193, onde solicita informações sobre a elaboração do Plano
Decenal de Atendimento Socioeducativo do Município de Toledo. O vereador lembra que o inciso II do § 5º da Lei
Federal nº 12.594/2012 diz que compete aos municípios elaborar o plano municipal de acordo com o plano nacional e
estadual, fazendo parte do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). Rogério aponta ainda que de
acordo com a resolução nº 6 do Conselho Municipal das Crianças e Adolescentes (CMDCA) se estabelece no inciso X
do § 8º sua revisão a cada dois anos. O vereador requer do Poder Executivo informações sobre a elaboração do Plano
Decenal, se ele foi feito em Toledo e, em caso positivo, quando será revisado? Por fim, Rogério questiona se o Plano
Decenal  de  Toledo  já  se  enquadra  no  Sinase. Veja  a  íntegra  da  proposta

Vereadores requerem CPI para investigar uso de ônibus para evento

Um grupo de dez vereadores apresentou o Requerimento nº 194, requerendo a instituição de Comissão Parlamentar de
Inquérito  (CPI)  para  apurar  uso  da  estrutura  pública  do  Município  de  Toledo  para  transporte  de  cidadãos  para
participação no Encontro Regional  da Juventude, no dia 23 de maio.  O evento foi  promovido em Umuarama pelo
deputado federal  Zeca Dirceu,  segundo o documento  encaminhado na Câmara  Municipal  pelos vereadores  Neudi
Mosconi, Airton Paula, Edinaldo Santos, Lucio de Marchi, Luís Fritzen, Luiz Johann, Odair Maccari, Renato Reimann,
Tita Furlan e Walmor Lodi. Eles apontam que “ao que tudo indica, o Município de Toledo, permitiu que ônibus de sua
propriedade, guiado por servidor público seu, efetuasse o transporte de cidadãos de Toledo para o Encontro Regional
da Juventude”. Segundo os vereadores, até o presente momento, tem-se que no dia 22 de maio foi emitida a requisição
de abastecimento nº 56354 para o veículo de frota nº 518, tendo como motorista um servidor público, e no dia seguinte
ele seguiu a Umuarama para o evento na sede da Unipar. Os dez vereadores anexaram ao Requerimento nº 194 fotos e
vídeos a respeito. Veja a íntegra da proposta
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