
Câmara aprova LDO 2015 por 
unanimidade

A Câmara Municipal aprovou na sessão de segunda-feira, dia 15, por unanimidade, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2015. A proposta foi encaminhada à Câmara através do Projeto de Lei nº 113, do Poder 
Executivo. Ela estabelece as metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 
2015, além de orientações à elaboração do Orçamento-Programa do Município de Toledo, para o 
próximo ano.Confira a íntegra da proposta      

Reinaldo  Rocha  pede  contratação  de  outra  empresa  no  transporte 
coletivo
O município conta hoje com uma empresa que presta o serviço de transporte coletivo. A 
Indicação 462/2014, do vereador Reinaldo Rocha, pede a contratação de uma segunda 
empresa do setor. A justificativa é que muitos usuários reclamam do sistema e devido ao 
fato do crescimento do município. Confira a íntegra da proposta      

Vereador  Dudu  pede  marcação  de  área  de  conflito  em  ruas  do 
Centro

O cruzamento da Rua Santos Dumont com a Rua Haroldo Hamilton, no Centro , possui um 
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grande  fluxo  diário  de  veículos,  principalmente  em horários  de  pico.  Devido  a  isso  o 
vereador Dudu Barbosa apresentou a Indicação 461/2014, que pede marcação de área de 
conflito. A sinalização também poderá ser combinada com placas educativas que orientam 
motoristas para não trancarem o cruzamento. Confira a íntegra da proposta     

  Varella e Mosconi propõem sala de espera na UBS do Europa
     Foto: Paulo Torres

   Vereador Pedro Varella
A necessidade de espera por consulta na Unidade Básica de Saúde do Jardim Europa motivou a apresentação 
na Câmara Municipal da Indicação nº 466/2014, propondo a criação de sala de espera no local. A proposta foi 
apresentada pelos vereadores Neudi Mosconi e Pedro Varella, que sugerem a colocação de banheiro e 
cadeiras neste espaço destinado à espera dos pacientes. Confira a íntegra da proposta     

Alagamento no Pancera motiva Indicação de Valdir Plagliarini

A ocorrência de alagamentos na região da Rua Guaíra no Jardim Pancera motivou a apresentação na Câmara 
Municipal pelo vereador Professor Valdir da Indicação nº 465/2014, propondo a manutenção da boca de lobo 
existente no cruzamento da via com a Estrada Carroçável, no prolongamento da Rua Maranhão. O problema, 
na região do loteamento Jardim Itália, motivou também a sugestão de, se necessário, a instalação de outra 
boca de lobo. Confira a íntegra da proposta      

Sueli Guerra indica construção de parquinho no Ondy Niederauer
O  Centro  Cultural  Ondy  Helio  Niederauer,  na  Vila  Pioneiro,  é  um  lugar  frequentado 
diariamente por várias pessoas, além de ser palco de diversas atrações culturais. Devido a 
isso a vereadora Sueli Guerra apresentou a Indicação 464/2014 que pede a construção de 
um parque infantil nessa área. Confira a íntegra da proposta     

Vereadores propõem alargamento de rua no Jardim Europa
Foto: Paulo Torres
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Vereador Neudi Mosconi

O problema de segurança que ocorre no Jardim Europa devido à pequena largura da Rua Félix da Cunha 
motivou a proposta de seu alargamento com o recuo da calçada. A proposta foi apresentada pelos vereadores 
Neudi Mosconi e Pedro Varella, preocupados com o transtorno causado a todos que ali transitam, inclusive os 
ônibus urbanos, especialmente nos dias e horários de final de missa e no trecho entre as Ruas Carlos Gomes 
e Emílio Dietrichkheit. Confira a íntegra da proposta

Massing defende mais espaço a veículos no BNH Barão

Foi apresentada na Câmara Municipal sugestão de mudanças em seis ruas do BNH Barão visando facilitar a 
trafegabilidade de veículos pelo bairro. A Indicação nº 468/2014 propõe que sejam alargadas, através da 
redução das vagas de estacionamento, as ruas Pinheiro Machado, Carlos Barbosa, Coronel Ângelo Melo, 
Valmir Zanetti, Percimo Chiaretto e Brasílio Rambo. O alargamento ocorreria com a conversão das vias em 
mão única e com estacionamento em apenas um lado. Confira a íntegra da proposta      

Vereador propõe lombada entre Vista Alegre e Bom Princípio 
Com o objetivo de intervir no abuso de velocidade causado por maus condutores que colocam em 
risco  a  vida  de  todos  os  moradores,  foi  apresentada  uma  indicação  para  a  implantação  de 
lombada na Comunidade de Vista Alegre, saída para Bom Princípio. A indicação, elaborada pelo 
vereador Lúcio de Marchi,  foi apresentada durante a sessão ordinária da última segunda-feira 
(15), e será encaminhada ao chefe do Executivo.Confira a íntegra da proposta

Vereador Lúcio sugere medidas em ruas do Maracanã
Por  meio  de  indicação,  o  vereador  Lúcio  de  Marchi  sugeriu  melhorias  na  sinalização  e 
implantação de tachões no cruzamento da Rua Ângela Fornari e Rua Tomaz Edson, no Jardim 
Maracanã.  Considerando os elevados números que acidentes que vinham ocorrendo devido à 
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falta de sinalização, a implantação de tachões, além de regular a velocidade, seria um meio de 
conter  os  motoristas  ante  as  sinalizações,  principalmente  da  via  preferencial,  foco  dos 
problemas. Confira a íntegra da proposta

Vereador indica alargamento de asfalto em Novo Sobradinho
        Foto: Paulo Torres

      Vereador Luiz Johann

Foi  apresentada na Câmara Municipal  uma indicação para o a alargamento da pavimentação 
asfáltica de 3,50 metros para 6 metros na Rodovia Municipal OT-202, na subida do Rio Guaçu, 
Distrito de Novo Sobradinho. A Indicação nº 457 foi apresentada pelo vereador Luiz Johann por 
entender que a readequação proporcionará maior segurança e melhor qualidade do transporte 
escolar e do escoamento agrícola. Confira a íntegra da proposta

Vereador propõe a Comissão sustar decreto do Fapes
O vereador Neudi Mosconi apresentou durante a 31° Sessão Ordinária, uma indicação solicitando 
à  Comissão  de  Trabalho,  Administração  e  Serviços  Públicos  a  elaboração  de  Projeto  de 
Resolução para sustação do Decreto nº 431, de 19 de agosto de 2014, que define a tabela de 
reserva a amortizar, referente ao déficit atuarial do Fapes-Fundo de Aposentadorias e Pensões 
dos Servidores Públicos Municipais de Toledo. Confira a íntegra da proposta
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Confira todas as propostas da pauta da sessão da Câmara Municipal

Veja mais informações da Câmara Municipal em www.toledo.pr.leg.br
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