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Câmara vota criação do IQCEH com até R$ 1,26 mi

A Câmara Municipal 
está apreciando um 
pacote de quatro pro-
jetos de leis visando 
a implantação de um 
programa de incen-
tivo a instituições 
hospitalares priva-
das no atendimento 
de especialidades. O 
programa Incenti-
vo à Qualificação de 
Especialidades Hos-
pitalares-IQCEH é 
voltado às especiali-
dades de anestesio-
logia, cirurgia geral, 
ortopedia, urologia, 
cirurgia vascular, 
neurocirurgia, neuro-
logia e cirurgia buco-
-maxilo-facial e vai 
destinar até R$ 140 
mil mensais duran-
te este ano. Para sua 
viabilização o Poder. 

Legislativo está apreciando os projetos 40, que introduz o IQCEH no 
PPA-Plano Plurianual; 41, que altera a LDO-Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para inclusão do IQCEH e 41, que altera a LOA-Lei Or-
çamentária Anual para inclusão de créditos adicionais para atender o 
IQCEH, entre outros, além do PL 43, que institui o IQCEH. Entenda

Sessão na segunda-feira aprovou pacote de projetos do IQCEH em primeiro turno
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Indicação quer menor velocidade perto de escolas na Rua Erechim
A implantação de redutor de velocidade na Rua Erechim, no Jardim Porto Alegre, foi 
proposta na Câmara Municipal pelo vereador Gilberto Engelmann. No documento di-
rigido ao Poder Executivo Municipal, o vereador sugere que seja implantado um re-
dutor de velocidade, preferencialmente do tipo lombada, na Rua Erechim, nas proxi-
midades da Escola Municipal Alberto Santos Dumont/Colégio Estadual Jardim Porto 
Alegre. “Muitos veículos transitam por tal via, abusando da velocidade e colocando em 
risco os alunos do Colégio e demais transeuntes da região, o que preocupa os morado-
res”, aponta a Indicação nº 135. Segundo o documento, os moradores  pedem que o re-
dutor seja instalado a fim de garantir maior segurança e tranquilidade ao local. Veja mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-vota-pacote-que-cria-iqceh-com-ate-r-1-26-mi
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6526_texto_integral


Vereadora 
propõe 
identificar 
Biblioteca 
Pública da 
Pioneiro

Câmara parabeniza Semana de Astronomia e 3ª 
Noite Dormindo com as Estrelas

A vereadora Sueli 
Guerra realizou a In-
dicação nº 133/2016 
em que solicita a 
instalação de placa 
para identificação da 
Biblioteca Pública 
no Centro Cultural 
Ondy Niederauer. O 
espaço localizado  na 
Vila Pioneiro é pou-
co sinalizado, o que 
acaba lhe tornando 
pouco acessível à 
população, aponta a 
vereadora. Confira 

A realização da Semana de Astronomia, que culminou com a Tercei-
ra Noite Dormindo com as Estrelas, motivou moção de aplausos na 
Câmara Municipal à Escola Municipal São Luiz, localizada no Dis-
trito de São Luiz do Oeste. A Semana de Astronomia foi realizada 
no período de 14 a 17 de março, reunindo cerca de 80 alunos do pré 
ao quinto ano em oficinas para estimular o interesse pela astronomia 
e ciências afins. No dia do encerramento, alunos e professores par-
ticiparam de oficinas e atividades de observação dos astros, além de 
pernoitarem na escola na Terceira Noite Dormindo com as Estrelas. 
Em várias oficinas os alunos e pais exploraram o espaço através da 
observação com telescópio, observando planetas e satélites, locali-
zando alguns pontos de referência e os astros Júpiter e Lua e o Sis-
tema Solar para entender conceitos básicos de Astronomia, como os 
movimentos de rotação e translação. Os participantes aprenderam a 
identificar todos os planetas do Sistema Solar, bem como sua ordem 
e tamanho, estimulando o interesse dos educandos pela astronomia 
e ciências afins, de modo a apoiar e complementar as disciplinas 
do currículo escolar, aponta o documento da Câmara Municipal. 
“Merece reconhecimento também, o amplo apoio de toda a comu-
nidade, especialmente os pais de alunos que fizeram trabalhos vo-
luntários, pernoitando na escola e auxiliando nas tarefas de apoio ao 
evento”, aponta o Requerimento nº 45, subscrito por 17 vereadores. 
Além do apoio dos professores, funcionários e equipe pedagógica 
da escola, o projeto teve o apoio do astrônomo amador, Julio Wei-
ber, de Quatro Pontes que trouxe seu telescópio para que as ativi-
dades de observação dos astros pudessem ser realizadas com mais 
eficiência. “Ações como essa mostram com clareza a grande dedi-
cação de professores e servidores da educação, oferecendo grandes 
oportunidades de aprendizado e expressiva complementação na for-
mação integral da comunidade escolar”, aponta o Requerimento nº 
45, subscrito pelos vereadores Walmor Lodi, Ademar Dorfschmidt, 
Airton Paula, Edinaldo Santos, Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, 
Gilberto Engelmann, Lucio de Marchi, Luís Fritzen, Marcos Zanetti, 
Neudi Mosconi, Odair Maccari, Reinaldo Rocha, Renato Reimann, 
Tita Furlan, Vagner Delabio e pela vereadora Sueli Guerra. Entenda

Indicada 
aquisição de 
instrumentos 
musicais para 
escola de Vila 
Nova
A Indicação nº 
131/2016, proposta 
pelo vereador Re-
nato Reimann, soli-
cita a aquisição de 
instrumentos mu-
sicais para a Esco-
la Osvaldo Cruz de 
Vila Nova. O docu-
mento apresentado 
na Câmara Munici-
pal para ser enviado 
ao Poder Executivo 
aponta como  obje-
tivo da medida for-
mar uma fanfarra 
com os alunos, con-
tribuindo para a sua 
formação. Veja mais 

Construção de pista exclusiva para atletas de 
ciclismo é indicada
A Indicação nº 129/2016 vem a partir da reclamação de ciclistas que 
precisam dividir a área demarcada com ciclistas casuais, patinado-
res e até pedestres. Tendo em vista que a velocidade que esses atle-
tas alcançam no modo treino pode chegar a 40 km/h, eles pedem a 
construção de uma pista exclusiva para a prática do ciclismo. No 
documento apresentado na Câmara Municipal pelo vereador Reinal-
do Rocha ele aponta que a falta de separação na ciclovia pode gerar 
um perigo para as pessoas ao redor e aos próprios atletas e sugere 
a construção de ciclovia exclusiva pela pasta competente. Confira

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6524_texto_integral 
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6527_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6522_texto_integral 
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6520_texto_integral


Câmara discute perímetros urbanos no interior de Toledo

A Câmara Municipal realizou reunião em Novo Sobradinho na segunda-feira, dia 11, às 19h, 
no centro comunitário local. O encontro foi organizado pela Comissão Especial encarregada 
da apreciação dos projetos de revisão do Plano Diretor. O encontro discutiu o perímetro urbano 
do Distrito de Novo Sobradinho visando facilitar o crescimento urbano e estimular os inves-
timentos imobiliários na sede distrital. Na última quarta-feira, dia 6, a Câmara Municipal re-
alizou reunião às 19h, no Distrito de Vila Ipiranga. A audiência pública da Comissão Especial 
debateu os perímetros urbanos dos distritos de Vila Nova, Dois Irmãos e São Miguel. Veja mais 

Indicada criação de departamento na Secretaria do 
Meio Ambiente
A vereadora Sueli Guerra apresentou na Câmara Municipal a Indicação nº 134, que propõe 
a criação do Departamento do Meio Ambiente dentro da Secretaria do Meio Ambiente. A 
vereadora argumenta na proposta que este departamento favoreceria as articulações entre 
as iniciativas existentes no âmbito educativo com as ações voltadas à proteção, recupera-
ção e melhorias socioambientais. Considerando as preocupações com o ambiente que no 
Município de Toledo se expressam em conceitos como qualidade de vida, sustentabilida-
de ambiental, educação ambiental, ecologia e ecossistema, todos alinhados com o mesmo 
objetivo, torna-se necessária a criação deste departamento, aponta o documento. Confira
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Reunião em Vila Ipiranga debateu os perímetros urbanos dos distritos de Vila Nova, Dois Irmãos e São Miguel.

Vereador solicita cobertura no pátio de escola de Vila Nova
O vereador Renato Reimann solicitou a implantação de cobertura no pátio interno da Esco-
la Osvaldo Cruz, em Vila Nova. Segundo documento proposto na Câmara com as chuvas 
acaba se tornando impossível passar pelo local, aponta a Indicação nº 132/2016. Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-discute-perimetro-urbano-de-novo-sobradinho-hoje
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6525_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6523_texto_integral 


Câmara antecipa 13º e injeta recursos na economia de Toledo
A Câmara Municipal de Toledo disponibilizou aos servidores de carreira a antecipação 
do 13º salário. A liberação dos recursos foi assinada nesta terça-feira, dia 5, pelo presi-
dente Ademar Dorfschmidt, representando um volume de pouco mais de R$ 50 mil 
que vai beneficiar os servidores que solicitaram a antecipação. “É uma injeção de re-
cursos na economia, no comércio, para movimentar o setor e a cidade. Ao invés de dei-
xarmos este dinheiro depositado na conta da Câmara para pagamento mais tarde es-
tamos colocando agora à disposição dos servidores”, comentou o presidente da Câmara 
Municipal Ademar Dorfschmidt. Os recursos liberados na terça-feira já estavam nas 
contas dos servidores da Câmara de Toledo na quarta-feira, dia 6 de abril. Veja mais 

Câmara vota novo prazo para mais uma obra estadual atrasada
Após quase três anos 
da doação de terreno 
pelo Município de 
Toledo para cons-
trução da sede da 1ª 
Companhia do 19º 
Batalhão de Polícia 
Militar a Câmara 
Municipal apreciou 
projeto visando am-
pliar o prazo da obra. 
Em 2013, pela Lei 
“R” nº 60, o Municí-
pio de Toledo foi au-
torizado pela Câma-
ra a doar um imóvel 
junto à BR 467, para 
implantação da sede 
da unidade da PM, 
mas a obra não foi 
feita e o prazo de dois 
anos está vencendo. 

Em função disso e por solicitação do comando do 19º Batalhão o 
Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei nº 23, que “fixa novo 
prazo para cumprimento de encargo pelo Estado do Paraná”. Entenda

Projeto de prorrogação teve votação final na sessão de segunda-feira
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Vereador quer reforma da esta-
ção de transbordo na Pioneiro
O vereador Expedito Ferreira, fez a Indi-
cação nº 125, apresentada  na sessão or-
dinária realizada na última segunda-feira 
(11), onde solicita a reforma de parte da 
estação de transbordo de passageiros, na 
Vila Pioneiro. De acordo com o vereador, 
é de suma importância para os usuários 
do transporte coletivo que seja reformada 
a estação na Avenida 1º de Maio. Confira 

Solicitados reparos na estrada 
rural na Linha São Valentim
A Indicação nº 126, enviada ao Poder Execu-
tivo Municipal, realizada pelo vereador Lu-
cio de Marchi, pede reparos na estrada rural 
pavimentada da Linha São Valentim. Lucio 
explica que a estrada foi pavimentada há cer-
ca de 6 anos e que chuvas mais fortes podem 
danificar cada vez mais a estrada. Veja mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-de-toledo-antecipa-13o-a-servidores-efetivos
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-novo-prazo-para-mais-uma-obra-estadual
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6516_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6517_texto_integral


Vereador sugere nome de pioneiro para logradouro público
Visando preservar a história dos pioneiros de Toledo, o vereador Lucio de Marchi solicitou 
por meio da Indicação nº 127, que o nome do pioneiro Américo Giacobbo seja destinado para 
nomear logradouro público. Giacobbo chegou em Toledo em 1957, trabalhou como taxista e 
posteriormente agricultor. “É de suma importância conservar a história e memória de nossa 
cidade”, aponta o vereador, destacando que os pioneiros, ao longo destes 63 anos, deixaram 
seu rastro desbravando a região para que hoje possamos usufruir de um melhor tempo.  Confira

Vereador propõe reforma e 
pintura de imóveis para PM
Os imóveis localizados onde funcionava o 
destacamento da Polícia Militar de Novo 
Sarandi encontram-se em estado de precarie-
dade, e, por isso necessitam de uma atenção 
do Poder Executivo. É o que aponta o verea-
dor Odair Maccari em documento apresenta-
do na Câmara Municipal. Em função disso, 
propôs, através da Indicação nº 128/2016, a 
pintura e a reforma desses imóveis. Confira

Vereador quer instalação de 
placas instrutivas de trânsito
O número de acidentes de trânsito que en-
volvem automóveis e bicicletas é muito 
grande em Toledo, porém muitos desses não 
são noticiados, o que acaba deixando a po-
pulação menos alerta acerca do assunto. E, 
tendo em mente a integridade física de con-
dutores e ciclistas, a Câmara aprovou a In-
dicação nº 130/2016, que pede ao Executivo 
a instalação de placas instrutivas de trânsito 
nas principais vias do município. Entenda

Vereador propõe construção 
de trevo no São Francisco
O vereador Ademar Dorfschmidt, por meio 
do Requerimento nº 46, apresentou propos-
ta para construção de trevo na rodovia PR-
585, que liga Toledo a São Pedro do Igua-
çu, no entroncamento com a Rua Carlos 
Sbaraini, no Jardim Panorama. De acordo 
com o vereador, a iniciativa se faz necessá-
ria por se tratar de um local com índices de 
alta velocidade. Dessa forma, a construção 
de um trevo traria mais segurança aos mo-
toristas que trafegam pelo local. Saiba mais

Vereador pede informações 
sobre cargos de confiança
O vereador Lúcio de Marchi apresentou na 
sessão o Requerimento nº 47 cobrando infor-
mações sobre os cargos de confiança e fun-
ções gratificadas no município de Toledo. As 
cobranças do vereador se referem apenas aos 
meses de março desde 2012 até o presente 
momento. Dentre as cobranças do vereador 
estão o nome destes funcionários, quanto 
recebiam por esta função, quantas funções 
eram gratificadas, entre outras. Veja mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6518_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6519_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6521_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6528_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6529_texto_integral
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