
Câmara altera e aprova Plano de Educação 
                                                          Foto: Paulo  Torres

 Vereadores aprovaram por unanimidade texto final do Plano Municipal de Educação   

Foi aprovado na Câmara Municipal nesta segunda, dia 22, o Projeto de Lei nº 85, que
“aprova e institui o Plano Municipal de Educação” de Toledo para o período 2015-2024. A
votação  lotou  a  Câmara  com  representantes  da  sociedade,  inclusive  educadores,
segmentos  LGBT,  religiosos  e  lideranças  da  comunidade.  A  proposta  recebeu  três
emendas,  sendo  a  primeira  a  Emenda  Modificativa  da  Comissão  de  Legislação  de
Redação  nº  01,  apresentada  na  sessão  extraordinária  de  sexta-feira  e  aprovada  por
maioria de 17x1, com voto contrário de Adriano Remonti. Em segunda votação a Emenda
01 teve 16 votos a 2, com votos contrários de Adriano Remonti e Sueli Guerra. Também
foi apresentada, na segunda-feira, a Emenda 02, de onze vereadores, que foi aprovada
por 18x0, além da Emenda nº 03, assinada por 18 vereadores, que prevê a atualização do
diagnóstico educacional  do município,  reuniões do Fórum Municipal  de Educação em
2019 e 2023 para avaliação do cumprimento das metas e estudos bienais para verificar o

cumprimento das metas, entre outros mecanismos. Confira detalhes 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-altera-e-aprova-o-plano-de-educacao-de-toledo


Vereador Airton destaca 15 anos do Revolução Acústica Viola de Ouro

O vereador Airton Paula propôs na Câmara Municipal moção de aplausos ao Grupo Revolução
Acústica Viola de Ouro pelos 15 anos de sua fundação. A proposta foi apresentada através do
Requerimento nº  204, onde o vereador  Airton  Paula lembra  a  trajetória  do  Grupo  Revolução
Acústica  Viola  de Ouro ao longo dos seus 15 anos de atuação.  Por  volta  de 2001,  a  música
sertaneja de raiz praticamente não existia em Toledo. O visionário Paradela, com um grupo de
amigos, formou o grupo Revolução Acústica de Toledo, sendo que ao longo de mais de 15 anos
teve várias formações,  mais  sempre com Gilmar  Paradela  à frente.  Hoje o Grupo Revolução
Acústica Viola de Ouro faz suas apresentações, gratuitamente, no Centro Cultural  Ondy Hélio
Niederauer  em parceria  com a  Secretaria  de  Educação  e  Cultura,  aponta  ele,  destacando  a
história e a importância que possui esse grupo de viola em Toledo e o apoio que presta à cultura
do Município. Confira a proposta

Vereador Rogério quer informações sobre o Cidades Sustentáveis

O  vereador  Rogério  Massing  apresentou  na  Câmara  na  sessão  de  segunda-feira,  dia  22,
o Requerimento nº  206. No  documento overeador  Rogério  solicita  informações
sobre o funcionamento do Programa Cidades Sustentáveis em Toledo, lembrando que em 19 de
junho de 2013, o Poder Executivo assinou a carta compromisso com o programa. No item 3 da
referida carta, diz que o Executivo irá “[...] atualizar e divulgar, no mínimo, os indicadores básicos
da Plataforma no final  de cada ano de gestão”,  lembra o vereador. No documento o vereador
Rogério Massing indaga quem é responsável por manter os dados atualizados, no ícone exposto
no site oficial da Prefeitura?Também requer informação de por que no ano de 2014 não há dados
expostos e sobre como está o acompanhamento do plano de metas do referido programa, exposto
no site, datado de setembro de 2014. Por fim, o vereador pergunta a quem cabe fiscalizar se as
metas estão sendo realizadas, e posteriormente expor no site para acesso da população. Confira
a proposta

Vereador Lúcio reitera pedido de ambulância 24h no antigo Mini Hospital

Por meio da indicação Nº 296/2015 o vereador Lúiio de Marchi  reitera o pedido para
permanência de ambulância 24h no antigo Mini Hospital Jorge Nunes. O motivo do pedido,
segundo o proposto pelo vereador, é a necessidade de muitas pessoas que procuram o
atendimento no local e não mais encontram. Confira a proposta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5607_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5607_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5618_texto_integral


Câmara recebe sugestões e realiza audiência sobre LDO 2016

 Audiência para sugestões à LDO será realizada na Câmara Municipal no dia 1º de julho    
A Câmara Municipal realiza no próximo dia 1º de julho, às 14:30h, audiência pública para discutir com a sociedade
organizada o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016. A audiência está a cargo da Comissão de Finanças
e Orçamento, a qual está convidando entidades e a sociedade organizada para apresentar sugestões ao projeto. A LDO
para 2016 está prevista no Projeto de Lei nº 100, que “estabelece as metas e prioridades da administração municipal
para o exercício de 2016, além de orientações à elaboração do orçamento-programa do Município de Toledo, para o
exercício de 2016”. Ele foi encaminhado à Câmara Municipal no último dia 12 de junho e após receber o número 100 foi
distribuído à CFO para a análise inicial. A Comissão de Finanças e Orçamento também está recebendo até o dia 7 as
propostas da sociedade organizada para o projeto da LDO 2016. Confira

Vereador Ademar quer construção de sede para feirantes

Por meio da Indicação nº 292/2015 o vereador Ademar Dorfschmidt solicitou ao Executivo
que construa uma sede própria para a Associação dos Feirantes de Toledo. Com expressivo
número de associados,  aponta Ademar,  a  associação ainda não possui  uma sede e o
pedido visa a construção de um lugar para que os feirantes possam usufruir desse espaço,
justifica ele. Confira a proposta

Vereador Airton quer radar na Avenida Ministro Cirne Lima

O vereador Airton Paula solicitou a instalação de um radar na Avenida Ministro Cirne Lima,
entre os bairros Coopagro e Fachini. Essa solicitação foi feita por meio da Indicação nº
294/2015 e vem ao encontro dos anseios e solicitações dos moradores do local. Confira a
proposta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5616_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5616_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5614_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprecia-ldo-2016-recebe-sugestoes-e-realiza-audiencia


Vereador Lúcio pede cerca e trilha ao lado do Parque das Águas

                                                                                                                                                               
                                                                                                           Foto: Paulo  Torres

 Vereador Lúdio de Marchi      

Reiterando pedido já feito, o vereador Lúcio de Marchi apresentou a Indicação n° 297/2015, pedindo o cercamento da
área verde e construção de trilha na propriedade lindeira ao Parque das Águas. Com o cercamento, a área verde que é
repleta de árvores e também contém uma mina de água, se manteriam preservadas. A proposta da construção da trilha
é pensada justamente por ligar à Avenida José João Muraro, facilitando o acesso a essa via. O pedido foi apresentando
na última segunda-feira (22), durante a sessão ordinária, na Câmara Municipal. Confira a proposta

Vereador pede lâmpadas no Ginásio Padre Aloísio Baumeister

Preocupado com a continuidade das atividades esportivas no Ginásio de Esportes Padre Aloísio Baumeister, o vereador
Odair Maccari apresentou uma indicação pedindo a reposição das lâmpadas queimadas. Além das práticas desportivas,
o espaço é utilizado para a realização de festividades, como as festas juninas, que necessitam em caráter de urgência
das referidas melhorias. A proposta foi apresentada durante a 21° sessão ordinária, na Câmara Municipal e segue agora
ao chefe do Poder Executivo. Confira a proposta

Reimann pede implantação de abastecedouro na Linha Giacomini

O vereador Renato Reimann apresentou a Indicação n° 300/2015, pedindo a implantação de um abastecedouro
comunitário na Linha Giacomini, no Distrito de Vila Nova. O pedido visa atender o grande número de produtores
rurais daquela região, solucionando o problema da falta de infraestrutura para abastecer os pulverizadores e
fazer o manejo adequado dos agrotóxicos, aponta o vereador. A proposta foi apresentada na última segunda-
feira (22), durante a sessão ordinária e segue agora ao chefe do Poder Executivo. Confira a proposta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5622
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5621
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5619


Vereador Edinaldo quer uma travessia elevada na Rua Itapuã

Por  meio  da Indicação nº  295/2015  o  vereador  Edinaldo  Santos  solicitou
ao Executivo Municipal  que fosse realizada a implantação de travessia elevada na Rua
Itapuã, esquina com a Rua 1° de Maio, na Vila Pioneiro. O objetivo é melhorar o trânsito
no local,  que muitas  vezes  faz os  usuários  se sentirem inseguros,  principalmente nos
horários de picos. Confira a proposta

Vereador pede superposte em frente ao CMEI de Vila Nova

                                                                                                                                                               
                                                                                                              Foto: Paulo  Torres

 Vereador Renato Reimann     

Considerando o grande fluxo de veículos que transitam por aquela via, o vereador Renato Reimann pediu a implantação
de um superposte em frente ao CMEI Fani Matilde Bilibio, em Vila Nova. O pedido é uma forma de zelar pela segurança
do prédio e também pela comunidade da  redondeza,  aponta  o vereador  no documento.  A Indicação 302/2015 foi
apresentada na última segunda-feira (22), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal. Confira a proposta

Vereador Edinaldo propõe aplausos por 50 anos de casamento

O vereador  Edinaldo  Santos apresentou  na  Câmara  Municipal  o  Requerimento nº  205, onde
propõe moção  de  aplausos  ao pastor  Sílvio  Ferreira  Pimenta  e  Jocelina  Navarro  Pimenta
pelos seus 50 anos de casamento. Destacando as bodas de ouro o vereador cita Coríntios: “O
amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata,
não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com
a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” Que
Deus abençoe este casal que serve de exemplo pelo amor, carinho e fidelidade no decorrer de

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=5623
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/5617_texto_integral


suas vidas, e vêm trazendo por onde passam a graça, alegria e a rica palavra de Deus,  conclui o
vereador Edinaldo Santos. Confira a proposta

Maccari solicita reparos na quadra da Praça Ângelo Citadin

A quadra de esportes da Praça Ângelo Citadin, em Novo Sarandi, era utilizada pelas famílias e pelos jovens
para momentos de lazer e descontração. No entanto, a iluminação do local está precária, necessitando
consertos.  O  vereador  Odair  Maccari  apresentou  uma  indicação  pedindo  a  reposição  das  lâmpadas
queimadas no ginásio e também a revisão de todas as instalações elétricas, para que não haja problemas
futuros.  Além  da  população  poder  retomar  suas  atividades  no  local,  festividades  da  comunidade  que
costumam  ser  realizadas  naquele  espaço  poderão  ser  retomadas  com  normalidade,  aponta  o
vereador. Confira a proposta 

Ademar sugere nome Rotary para nominar logradouro público

O Rotary é uma organização de líderes e de negócios profissionais, prestando serviços
comunitários,  ajudando na boa  vontade e  na paz pelo  mundo.  E o Rotary  Toledo foi
fundado  em  1991,  realizando  diversos  projetos  sociais  em  Toledo.  Devido  a  esse
comprometimento  com  as  causas  sociais  é  que  o  vereador
Ademar Dorfschmidt, na Indicação  nº  293/2015,  sugeriu  esse  nome para nominar
logradouro público. Confira a proposta
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