Prefeito expõe finanças aos vereadores
Foto: Paulo

Torres

Audiência ouviu prefeito, que expôs os números das finanças municipais

A Câmara Municipal realizou na quarta-feira, dia 28, audiência pública de
prestação de contas do Poder Executivo, organizada pela Comissão de
Finanças e Orçamento. O Município de Toledo no período de janeiro a abril
teve elevação nas receitas do FPM de 11,67%, do ICMS de 16,72% e do
IPVA de 23,45%, com queda porém no item demais receitas correntes de
5,5%. O prefeito Beto Lunitti aproveitou para destacar o resultado do ICMS,
lembrando a discussão a respeito nos últimos anos e agradecer à BRF/Sadia
pelo entendimento mantido. “As coisas começam a melhorar”, apontou o
secretário Neuroci Frizzo aos vereadores sobre os reflexos das medidas
federais e estaduais de ajuste fiscal. As despesas com pessoal ficaram em
52,06%, acima do limite prudencial de 51,3%, mas abaixo do limite de 54%

previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Veja mais
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Com o objetivo de obter um banco de imagens para o Município de Toledo o vereador
Rogério Massing apresentou na Câmara a proposta de promover um concurso de
fotografia. Através da Indicação nº 248, o vereador sugeriu ao Executivo a realização de
concurso fotográfico pela Secretaria de Comunicação Social em parceira com demais
secretarias nas categorias amador, profissional e universitário. “O concurso pode ser
realizado anualmente com o intuito de se criar um banco de imagens para o Município, a
fim de ficar armazenado no site da prefeitura”, sugere o vereador, que propõe para cada
edição uma temática diferente envolvendo a responsabilidade social, cotidiano, o interior
do município, paisagens, antiguidades, denúncias e os mais variados temas que
envolvam uma realidade local, podendo ser feitas parcerias com universidades, o setor
privado e instituições. Veja a proposta na íntegra

Extraordinária autoriza acordo para novo parque
Foto: Paulo Torres

Sessão extraordinária apreciou sete projetos, entre eles o do parque no Panorama
A Câmara Municipal realizou sessão extraordinária na quinta-feira, dia 28, onde votou sete projetos de leis, entre os
quais cinco já votados em primeiro turno na sessão de segunda-feira. Os projetos aprovados em turno final na
extraordinária foram o Projeto de Lei nº 65, do Executivo, que autoriza transferência de valor ao Centro de Tradições
Gaúchas “Chama Crioula”; e o 45, também do Executivo, que autoriza transferências de valores à Associação Beit
Abba, além do Projeto de Lei n º 49, do Executivo, que concede desconto para o pagamento à vista ou para
parcelamento do crédito tributário de Contribuição de Melhoria por asfalto. Também foram aprovados o Projeto de Lei nº
42, do Executivo, que autoriza o Município de Toledo a cumprir obrigação assumida em Termo de Transação
Extrajudicial e o nº 64, também do Executivo, que autoriza a cumprir acordo firmado em processo judicial. Foram
votados e aprovados em primeiro turno o Projeto de Lei nº 70, do Executivo, que autoriza a abertura de créditos
adicionais suplementar e especial no orçamento-programa do Município de Toledo e o nº 55, do Executivo, que autoriza

o cumprimento de acordo para indenização de área destinada ao sistema viário urbano e à implantação de um parque
urbano no bairro Jardim Panorama. Veja mais

Vereador Paludo pede reforma na cozinha do Ginásio do Panorama
Atendendo o pedido da comunidade do Jardim Panorama, o vereador Ademir Paludo
apresentou uma indicação pedindo a reforma da cozinha do Ginásio de Esportes Lauri
João Simon, no Jardim Panorama. O espaço é utilizado para realização das festas do
bairro e também da associação de moradores, mas não está adequada para isso. Além
de não haver conforto algum para quem trabalha nela, a estrutura também deixa a
desejar, sendo necessária a reforma. Veja a proposta na íntegra
Vereador Zanetti apresenta moção de aplausos à Casa de Maria
Foto: Paulo Torres

Vereador Marcos Zanetti

O vereador Marcos Zanetti apresentou na Câmara Municipal o Requerimento nº 160/2015,
dirigido à Casa de Maria. O intuito é parabenizar a Casa de Maria pela passagem dos 23
anos de existência e de trabalhos prestados principalmente na formação cidadã de
crianças na sua região de atuação. Veja a proposta na íntegra

Vereador propõe moção de aplausos à Cohapar
O vereador Rogério Massing apresentou o Requerimento nº 161/2015 propondo moção de
aplausos pelos 50 anos da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar). A companhia
tem como premissa ajudar os paranaenses a conquistar o sonho da casa própria, e vem
sendo um sinônimo de mais qualidade de vida e segurança para quem vive nas cidades e
no campo de todo o Estado.Veja a proposta na íntegra

Vereador quer informações sobre Conferência de Segurança
Por meio do Requerimento nº 162/2015 o vereador Rogério Massing solicitou ao chefe do
Executivo Municipal informações sobre a realização de Conferência Municipal de Segurança
Pública. A conferência por sua vez é uma ferramenta democrática voltada ao debate com
a sociedade e organismos da área da segurança pública visando ações de tarefas a serem
executadas na busca de prevenir a criminalidade e proporcionar mais qualidade de vida
aos cidadãos. Veja a proposta na íntegra

Paludo pede instalação de redutor de velocidade no Panorama
Foto: Paulo Torres

Vereador Ademir Paludo

Durante a sessão ordinária (25), o vereador Ademir Paludo apresentou uma indicação
sugerindo a instalação de um redutor de velocidade com elevação em paver na Rua

Tangará, no Jardim Panorama. No entendimento do vereador esta implantação diminuirá
a velocidade dos automóveis que transitam por ali, evitando acidentes. Além de trazer aos
moradores maior segurança para transitar pela via. Veja a íntegra da proposta

Vereador pede reperfilamento em rua do Centro
O vereador Edinaldo Santos apresentou uma indicação pedindo o reperfilamento da Rua
Doutor Flores, trecho localizado entre as Ruas 12 de Outubro e 15 de Novembro, no
Centro. A rua está repleta de buracos, o que tem obrigado os motoristas a fazerem
manobras com os automóveis, favorecendo acidentes, colocando em risco a vida dos
próprios motoristas e também dos pedestres que transitam por ali, aponta Edinaldo. No
entendimento do vereador, o reperfilamento da rua, além de acabar com o problema dos
buracos, aumenta a segurança e a facilita a trafegabilidade dos moradores da região. Veja
a proposta na íntegra
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O vereador Edinaldo Santos, através do Requerimento nº 159, propôs na Câmara Municipal moção
de aplausos a uma empresa de remoção de pacientes. Segundo o vereador, o belo e indispensável
trabalho realizado pela Previna Remoções no Município de Toledo e região deve motivar parabéns
ao senhor Alexandre Coronado do Nascimento. “Conclama-se a Deus que sempre dê saúde e
sabedoria para estas pessoas que trabalham atendendo ao próximo em situação de risco, e que
representam sabedoria e paz onde quer que estejam”, aponta o vereador. Veja a proposta na íntegra
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