
33 ª Sessão - Edição n°91 - Câmara Municipal - Outubro de 2016

Sessão reúne prefeito atual e prefeito e vice eleitos 

A Câmara Municipal lotou na segunda-feira, dia 3, com a presença da maioria dos ve-
readores e também das quatro vereadoras eleitos no domingo e do prefeito Beto Lunit-
ti, o qual saudou o prefeito eleito, vereador Lucio de Marchi. Ao lado do ex-candidato a 
vice-prefeito Rogério Massing, o atual prefeito cumprimentou Lucio e os demais eleitos, 
como o vice-prefeito eleito Tita Furlan. O encontro no Plenário Edílio Ferreira antes da 
sessão ordinária foi aplaudido pelos vereadores atuais e vereadores eleitos presentes, além 
de saudado em pé pelo público que lotou a Câmara Municipal de Toledo. “Toledo é dife-
rente, enquanto uns tentam se digladiar isto demonstra a grandiosidade de nosso povo e 
fico muito feliz com isso”, afirmou o presidente da Câmara, Ademar Dorfschmidt. Confira

Prefeito eleito Lucio e vice Tita com o prefeito Beto e o ex-candidato a vice Rogério Massing 

Foto:Paulo Torres

Vereador solicita disponibilização de ônibus na UPA
Depois da meia-noite os ônibus param de circular, o que acaba gerando um transtorno para as 
pessoas que precisam retornar da UPA Ivo Rocha, porém não possuem acesso a nenhum outro 
meio de transporte. Por isso o vereador Reinaldo Rocha, através da Indicação nº 404/2016, pede 
que pelo menos um ônibus seja disponibilizado durante a madrugada no local. Segundo o verea-
dor, com a medida as pessoas não precisarão esperar até o dia seguinte para seu retorno.  Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/sessao-da-camara-lotada-reune-prefeito-atual-e-o-prefeito-e-vereadores-eleitos
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6975_texto_integral


Vereador quer 
semáforo ou 
rotatória na 
Barão do Rio 
Branco 
O vereador Vagner 
Delabio, com a Indi-
cação nº 407/2016, 
solicitou a implanta-
ção de um semáforo 
ou uma rotatória no 
cruzamento da Rua 
Barão do Rio Bran-
co com  a Rua  San-
to Ângelo. O cruza-
mento é de grande 
fluxo de veículos e 
pedestres e já foram 
registrados diversos 
acidentes no local, 
por isso se faz ne-
cessária a implan-
tação, aponta o ve-
reador.  Veja mais

O vereador Ademar Dorfschmidt, sugere ao Poder Executivo Muni-
cipal, através da Indicação nº 402/2016 que seja feita a criação dos 
cargos de Coordenador Pedagógico e Auxiliar Administrativo para 
os CMEIs de nosso município. Segundo o vereador, verifica-se a ne-
cessidade urgente da contratação de Coordenador Pedagógico e de 
Auxiliar Administrativo para os CMEIs, vez que na atualidade toda 
a administração e organização é feita pela Direção destes, o que gera 
uma sobrecarga, e esta poderá gerar alguma deficiência na qualidade 
do trabalho que por sua vez resultará em críticas à administração 
do município. O Coordenador Pedagógico é de extrema relevância 
vez que este terá vários desafios pela frente, a saber: Promover uma 
parceria afinada entre o docente e o chamado cuidador – também 
cabe ao Coordenador envolver as famílias, cuja participação mais 
próxima é fundamental nesse segmento, aponta o vereador.  Entenda

Vereador pede recapeamento ou tapa buracos 
na Rua Augusto Zorzo
O vereador Walmor Lodi apresentou a Indicação nº 409, onde su-
gere recapeamento asfáltico ou operação tapa buracos na Rua Au-
gusto Zorzo, entre a Rua Armando Luiz Arrosi e Rua 25 de Julho, 
no Centro. Na proposta ao Poder Executivo Municipal, o vere-
ador aponta que a solicitação visa melhorias na trafegabilidade e 
segurança aos motoristas, como também à população que por ali 
passa. “Por se tratar de uma via pública com intenso fluxo de ve-
ículos, pela proximidade de estabelecimentos de ensino e várias 
empresas, os buracos na pista proporcionam perigo e desconforto 
aos usuários da referida via”, aponta a  Indicação nº 409. Confira

Vereador quer  
vagas para 
idosos e defi-
cientes
O vereador Renato 
Reimann, pela Indi-
cação nº 406/2016, 
solicita que sejam 
implantadas vagas 
de estacionamento 
destinadas exclusi-
vamente para pesso-
as com deficiência e 
a idosos em frente às 
farmácias Biofarma 
e Novamed. Os esta-
belecimentos atuam 
no Distrito de Vila 
Nova e segundo o 
vereador a mnedida 
seria para melhor lo-
cação destas pessoas, 
que possuem dificul-
dades em estacionar 
no local. Saiba mais

Substituição de árvores em Vila Nova 
é pedida na Câmara
A Praça das Comunidades, no Distrito de Vila Nova, é um dos 
principais pontos de encontro e lazer dos moradores do distrito. O 
vereador Renato Reimann pede na Indicação nº 405/2016 a subs-
tituição das árvores da praça,  apontando que a medida proporcio-
naria um maior conforto às pessoas da comunidade. Segundo ele, 
algumas árvores da praça oferecem certo perigo àqueles que a fre-
quentam, enquanto outras morreram por alguma doença.  Veja mais

Vereador sugere cargos pedagógico e 
auxiliar nos CMEIs

O vereador Luiz Carlos Johann apresentou na Câmara Municipal 
solicitação de informações sobre a extração de pedras no Município 
de Toledo. Através do Requerimento nº 108, o vereador requer ao 
Poder Executivo informações sobre a extração de pedras do mu-
nicípio nos últimos 60 dias, apontando que a pedreira municipal 
está com sua licença vencida. No documento o vereador requer 
dados sobre a quantidade de pedra adquirida nos últimos 60 dias, 
em quais empresas foram compradas e qual o valor pago.  Entenda

Vereador quer saber sobre aquisição 
de pedras de Toledo

http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_mate
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6973_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6980_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6977 
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6976_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6981_texto_integral


Próxima legislatura terá quatro vereadoras e suplente

A Câmara Municipal de Toledo contará com quatro vereadoras na próxima legislatura, estabe-
lecendo uma marca inédita de participação feminina no Poder Legislativo. Foram eleitas Marli 
Gonçalves (PC do B), Janice Salvador (PSDB), Marly Zanete (PSL) e Olinda Fiorentin (PPS), 
enquanto Márcia Johann (PP) ficou como segunda suplente da coligação PP/PSD/PR. As qua-
tro eleitas acompanharam a sessão da Câmara na segunda-feira, dia 3 de outubro. . Confira

Audiência na Câmara expõe 
contas do quadrimestre
A Câmara Municipal realizou sexta-fei-
ra, dia 30, audiência pública quadrimestral 
para prestação de contas pelo Poder Exe-
cutivo do desempenho quanto às metas fis-
cais. O evento a cargo da Comissão de Fi-
nanças e Orçamento reuniu no Plenário e 
Auditório Edílio Ferreira o prefeito interino 
Adelar Holsbach e os vereadores Renato 
Reimann, presidente da CFO, Vagner De-
labio, vice-presidente e a vereadora Sueli 
Guerra, secretária, além do vereador Alcí-
dio Pastório. Os dados fiscais apontaram 
despesas com educação recebendo 24,96% 
das receitas constitucionais, enquanto a saú-
de teve destinados 26,20% e as despesas 
com pessoal atingiram 52,36%.  Saiba mais

Foto:Paulo Torres

As vereadoras eleitas Janice (esq.), Marli, Marly Zanette e Olinda junto à Galeria de Ex-Presidentes

Comissão ouviu prefeito interino Adelar Holsbach e se-
cretários em audiência sobre as contas de maio a agosto  
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/
noticias/audiencia-expoe-na-camara-contas-de-toledo-
-no-quadrimestre

Foto:Paulo Torres

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/toledo-tera-quatro-vereadoras-e-uma-suplente-na-nova-legislatura
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