
Câmara apoia projeto para volta de voos 
                                                                                                                                                               
                                                                                                               Foto: Paulo  Torres

Vereadores com o prefeito, empresários e lideranças na placa que marca o projeto aéreo    

O presidente da Câmara Municipal, Ademar Dorfschmidt, ao lado de vários vereadores, do
prefeito  Beto  Lunitti,  empresários  e  lideranças participou  na segunda,  dia  8,  de  ato  no
Aeroporto Municipal  Luiz Dalcanale Filho que marcou o início da obra de ampliação do
terminal de passageiros e implantação das demais melhorias para receber voos regulares,
num investimento de R$ 1 milhão. O vereador Ademar disse que a obra é importante porque
o aeroporto é primordial e traz desenvolvimento para setores como a indústria, o comércio e
a saúde, além de ser um investimento que mobiliza os vereadores. O presidente da Câmara
lembrou  que  todos  os  vereadores  assinaram  indicação  ao  Poder  Executivo  solicitando
investimentos no aeroporto e os recursos que o Poder Legislativo está economizando de seu
orçamento também podem ser dirigidos à obra se o Executivo assim entender, porque os
vereadores consideram isso importante. O prefeito Beto Lunitti cumprimentou o presidente
Acit, Danilo Gass, parceiro no projeto,  agradeceu o apoio do presidente da Câmara, Ademar
Dorfschmidt e de todos os vereadores e disse que este é um dia que vai ficar marcado na
história de Toledo. Veja mais 

Vereador requer informações sobre a iluminação pública

O vereador  Edinaldo  Santos apresentou  o Requerimento nº  182, onde solicita ao  Poder

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-apoiam-obra-no-aeroporto-para-voos-comerciais


Executivo informações sobre os processos licitatórios de iluminação pública no período de janeiro

de  2013  até  a  presente  data. No  documento  o  vereador  requer  informações  sobre  quantos
processos licitatórios foram feitos no período de janeiro de 2013 até a presente data para os
serviços  de  iluminação  pública  no  Município  de  Toledo, pedindo as  cópias  dos  respectivos

processos licitatórios e as propostas apresentadas em cada um deles. Além disso o vereador
também requer informação sobre qual o valor total dos serviços prestados de iluminação pública
no período de janeiro de 2013 até a presente data, quais serviços foram contratados no período e
quais os materiais utilizados. Veja a íntegra da proposta

Lúcio de Marchi solicita melhorias na Rua Ângelo Donin

A Rua Ângelo Donin é um dos principais acessos entre a Vila Operária e o Jardim Porto
Alegre, mas não  possui  ciclovias,  nem  passeio  público,  causando  transtornos  para  os
transeuntes. Diante disso o vereador Lúcio de Marchi apresentou a indicação 268/2015
solicitando  melhorias,  sugerindo  que  ela  passe  a  ser  mão  única  e  que  se  coloquem
redutores de velocidade no local.Veja a proposta na íntegra

Câmara parabeniza Toledo Futebol pela 1ª Divisão do Paranaense

Vereadores com os jogadores, técnico, presidente e equipe do Toledo comemoram a 1ª Divisão  
A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o Requerimento nº 179, de moção de aplausos ao Toledo Futebol
pela conquista de vaga na Primeira Divisão do futebol paranaense. A proposição de autoria dos vereadores Airton
Paula e Rogério Massing teve apoiamento de todos os demais vereadores e motivou a vinda dos jogadores e do
técnico Rodrigo Cassca, além do presidente Carlos Dulaba, à sessão da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 8.
Fazendo uso da tribuna, franqueada pelo presidente Ademar Dorfschmidt, Dulaba destacou o esforço do elenco
para conquistar a vaga à Primeira Divisão do Campeonato Paranaense em 2016 e falou do projeto Sócio-Torcedor.
O vereador Rogério Massing falou como ex-jogador do Toledo em nome dos demais vereadores e parabenizou os
jogadores, apontando que “conseguiram escrever na história de Toledo a história de vocês”. O ex-goleiro do TEC-
Toledo  Esporte  Clube  lembrou  ainda  a  rivalidade  futebolística  regional,  apontando  que,  após  a  vitória  em
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Paranavaí, de cada dez pessoas que lhe falaram nove disseram que agora vai voltar o Clássico da Soja. Veja mais

Ademar sugere asfalto ou calçamento na Feira do Panorama

No local onde são instaladas as barracas para a realização da Feira do Produtor no Jardim
Panorama, na Avenida Senador Attílio Fontana, ao lado do Centro Esportivo Lauri José
Simon, tem um gramado e em dias de chuva isso causa transtornos aos transeuntes do
espaço. Devido a isso e também pensando na higiene dos produtos lá comercializados é
que  o  vereador  Ademar Dorfschmidt apresentou  a Indicação  265/2015, propondo a
construção do calçamento ou pavimento asfáltico.Veja a íntegra da proposta

Airton Paula pede providências sobre andarilhos e mendigos

Por meio da Indicação 266/2015 o vereador Airton Paula solicitou ao Executivo Municipal,
adoção de medidas para os andarilhos e mendigos do município. De acordo com o exposto
na proposição legislativa, Airton pediu adoção de políticas públicas mais eficazes para essa
situação. Veja a proposta na íntegra

Escola do Legislativo e Escola de Administração Pública firmam parceria

                                                                                                                                               Foto: Paulo  Torres

 Presidentes da Câmara e da Escola do Legislativo e prefeito acompanham assinatura da diretora Cláudia
A Escola do Legislativo, da Câmara Municipal de Toledo, firmou parceria com a Escola de
Administração Pública do Município de Toledo em ato realizado na segunda-feira, dia 8 de
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junho. O convênio de cooperação foi firmado pelo prefeito Beto Lunitti e o presidente da
Câmara  Municipal,  Ademar  Dorfschmidt,  além  da  presidente  da  Escola  do  Legislativo,
vereadora Sueli Guerra, e a secretária de Recursos Humanos e presidente do Conselho
Superior  da  Escola  de Administração Pública,  Marines Bettega.  Também participaram a
diretora da Escola de Administração, Cláudia Carneiro da Silva Piacenti e o diretor da Escola
do Legislativo, David Calça, além de outros vereadores. Veja mais  

Vereador Paludo solicita melhorias em ruas do Belo Horizonte

Na Indicação  267/2015  o  vereador  Ademir  Paludo  solicitou  ao Executivo Municipal  a
reurbanização com asfaltamento da Rua Ernesto Dalla Costa, entre os trechos da Rua
Célia Mazzaferro e a Rua Antônio Bressam, no Conjunto Residencial Belo Horizonte. O
pedido  se  deve  aos transtornos  que  os  moradores  passam  por  ser  uma  rua  de
terra, justifica o vereador Ademir Paludo.Veja a proposta na íntegra

Vereador Edinaldo solicita informações sobre obra na Capitão
A obra  de urbanização  da  Rua  Capitão  Leônidas  Marques,  entre  a  Avenida  Maripá  e  a  Rua

Dalmes Fernando Pastório, motivou a apresentação na Câmara Municipal do Requerimento nº
183. No documento o vereador requer informações sobre os custos totais das obras, bem como
as planilhas  com  valores  especificados  por  serviço  executado. O  vereador  requer  ainda

os contratos dos serviços com seus respectivos processos licitatórios ou dispensa de licitação, se
for o caso, acompanhada da cópia de empenhos e das referidas contratações. Por fim, Edinaldo
solicita quanto dos recursos utilizados provém do Município e quanto de de financiamentos, com

as fontes e os respectivos valores, destacando que as informações requeridas “serão de suma
importância para os encaminhamentos a serem feitos por esta Casa de Leis”. Veja a íntegra da
proposta
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