
19 ª Sessão - Edição n°79 - Câmara Municipal - Junho de 2016

Executivo entrega à Câmara LDO de R$ 530 milhões

O presidente da Câ-
mara Municipal, 
Ademar Dorfsch-
midt, recebeu nesta 
quarta-feira, dia 15, 
do prefeito Beto Lu-
nitti, o projeto da Lei 
de Diretrizes Orça-
mentárias para 2017, 
juntamente com ve-
readores da Comis-
são de Finanças e 
Orçamento, secre-
tários municipais e 
servidores do Legis-
lativo e Executivo. O 
projeto da LDO esta-
belece as prioridades 
orçamentárias para o 
próximo ano, orien-
tando a aplicação de 
R$ 530,4 milhões no 
Orçamento do Mu-
nicípio de Toledo, num crescimento de 7% em relação aos valores do atual ano  Confira 

Presidente da Câmara e vereadores recebem o projeto da LDO do prefeito Beto Lu-
nitti e secretários

Foto:Paulo Torres

Vereador pede passeio em terreno no Panorama

O vereador Rogério Massing solicitou ao Poder Executivo a implantação de passeio pú-
blico na quadra 978, no Jardim Panorama. Na  Indicação nº 258 o vereador solicita ao 
Poder Executivo Municipal que seja feita a implantação de passeio público na quadra 978, 
que abriga hoje as torres de retransmissão de sinais de emissora de televisão. O imóvel no 
Jardim Panorama é público e localizado próximo à Unidade Social São Francisco, Cen-
tro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Igreja Evangélica Luterana. O verea-
dor destaca que o imóvel sendo público deve receber  o investimento como exemplo a 
ser dado aos demais munícipes. Rogério aponta ainda que a inexistência do calçamento 
“favorece o aparecimento de ervas daninhas, animais peçonhentos e lixo; fatores que po-
dem causar transtornos às crianças, às pessoas e ao meio ambiente.” Confira  Saiba mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/executivo-entrega-ldo-2017-de-r-530-milhoes-a-camara
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6722_texto_integral


Vereador 
solicita 
implantação de 
abastecedouro 
comunitário

Câmara parabeniza policiais 
por solução de crime

A comunidade de 
Vila Nova vem so-
frendo pela falta de 
um local apropriado 
para o abastecimen-
to de pulverizado-
res e para o manejo 
adequado de agro-
tóxicos. Levando-se 
em conta a quanti-
dade de agricultores 
que precisam dessa 
infraestrutura, o ve-
reador Renato Rei-
mann propôs, atra-
vés da Indicação 
nº256/2016, a insta-
lação desse abaste-
cedouro comunitário 
na Linha Neske, na 
localidade de Dois 
Marcos. Veja mais

Foi aprovado na Câmara Municipal na sessão de segunda-feira o 
Requerimento nº 73, subscrito por 11 vereadores, parabenizando os 
policiais da 20ª Subdivisão Policial pelo esclarecimento da morte 
de Eduardo Serenini de Moura. “A referida homenagem deve-se à 
ação policial no crime de latrocínio cometido contra o jovem Edu-
ardo Serenini de Moura, ocorrido no dia 8 de abril de 2016, em que 
a vítima foi atraída para ser assaltada e posteriormente assassinada, 
na localidade conhecida por Estrada do Clube Caça e Pesca, nas 
proximidades da empresa LactoBom. Este fato causou indigna-
ção e perplexidade na população, pelo ato de crueldade cometido 
contra o jovem, mobilizando toda a imprensa e o Ministério Pu-
blico”, aponta o documento, subscrito pelos vereadores Genivaldo 
Paes, Adriano Remonti, Edinaldo Santos, Expedito Ferreira, Lucio 
de Marchi, Luiz Johann, Marcos Zanetti, Renato Reimann, Sueli 
Guerra, Tita Furlan e Walmor Lodi. “(…) toda a equipe utilizou-
-se de agilidade, dedicação, destreza e compromisso com a socieda-
de conseguindo elucidar este crime com rapidez, e posteriormente 
efetuar a prisão do autor”, aponta o Requerimento nº 73. “Eluci-
daram com rapidez porque são policiais civis que sempre estão à 
disposição da população de Toledo, e da região de abrangência da 
20ª SDP, trabalhando com determinação e força e coragem nos ser-
viços, para garantir a segurança da população deste Município”, 
aponta o documento da Câmara Municipal, endereçado à Secre-
taria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenci-
ária, através do secretário Wagner Mesquita de Oliveira. Entenda

Pedido para recolocação de postes com 
iluminação diferenciada é reiterado
O vereador Lucio de Marchi realizou a Indicação nº 252/2016 em 
que reitera um pedido para a recolocação de poste com ilumina-
ção diferenciada no Portal da rotatória da Avenida Egydio Jerony-
mo Munaretto, entroncamento com a rua 1º de maio. Veja mais

Vereador pede solução de águas pluviais na 
Associação de Linha Flórida
O vereador Renato Reimann solicitou na Câmara Municipal que 
o Poder Executivo implante um sistema captação, canalização e 
drenagem de águas pluviais no pátio da Associação de Moradores 
de Linha Flórida. Segundo a Indicação nº 257, devido à inexis-
tência de um sistema de captação e canalização as águas pluviais 
têm se acumulado no pátio da Associação e escoado nas proprie-
dades vizinhas. O problema prejudica a produção agrícola na vi-
zinhança, além do meio ambiente. “Em consequência desse esco-
amento as propriedades vizinhas têm tido grandes prejuízos, pois 
o escoamento tem causado erosões superficiais nas lavouras e pre-
judicado o meio ambiente”, aponta Renato Reimann. Saiba mais

Vereador 
indica nome 
para nomeação 
de logradouro 
público

Com a Indicação nº 
251/2016, o vereador 
Lucio de Marchi pro-
pôs o nome de Vic-
tório Ângelo Fran-
co para nomear um 
logradouro que será 
construído em novos 
loteamentos e, com 
isso, contribuir para 
o contexto histórico 
da cidade. Confira

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6720_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6723_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6716 
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6721_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6715  


Vereadores apreciam homenagens a 7 personalidades

A  Câmara Municipal de Toledo está apreciando uma série de projetos propon-
do homenagens a personalidades que deverão ser entregues por ocasião dos fes-
tejos pela emancipação do Município de Toledo, em dezembro. Deram entrada na 
sessão de segunda-feira, dia 13, seis projetos de leis da Mesa Executiva propondo ho-
menagens com o Título de Cidadania Honorária a Maurílio Paris, Eugênio Giongo, Le-
onardo Balcewicz, Donizete Botelho, Osmar Dias e Michele Caputo Neto, além de 
um projeto de resolução propondo a Medalha Willy Barth a Tânia Piazzetta. Confira 

Solicitadas galerias para águas pluviais em Novo Sarandi 

Um grande acúmulo de águas pluviais está ocorrendo no prolongamento da Rua São Salva-
dor até o Rio Guaçu, no Distrito de Novo Sarandi, segundo o vereador Odair Maccari. Se-
gundo ele, isso causa um grande transtorno a motoristas, ciclistas e pedestres e ainda acaba 
danificando a via e propriedades rurais nas proximidades. Por isso, o vereador solicita, atra-
vés da Indicação nº254/2016, a implantação de galerias para a captação de águas pluviais 
nesta localidade, trazendo assim um maior conforto para todos que nela transitam. Entenda

Foto:Paulo Torres

Projetos de homenagens deram entrada na Câmara na sessão de segunda-feira

Vereador pede espaço para Conselhos Municipais
Existem reclamações de pessoas que relatam a falta de acessibilidade em espaços utili-
zados para as reuniões comunitárias, apontou o vereador Reinaldo Rocha na última ses-
são da Câmara Municipal. Em função disso, o vereador, através da Indicação nº255/2016, 
solicitou ao Poder Executivo a criação de um espaço único para as reuniões de Conse-
lhos Municipais, para que assim se atenda às necessidades da população. Veja mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprecia-homenagens-a-sete-personalidades-1
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6718_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6719_texto_integral


Vereador pede reposição de lâmpadas 
e refletores queimados 
A Indicação nº 253/2016, realizada pelo vereador  Odair Maccari, solicita a reposição das lâmpa-
das e refletores queimados no Ginásio de Esportes Padre Aloisio Baumeister. O espaço público, 
no Distrito de Novo Sarandi, reúne a comunidade diariamente em jogos de vôlei, futsal e outros 
tipos de esportes que precisam de melhores condições de iluminação, aponta o vereador.  Entenda

Alunos do Premen participam na sessão da Câmara

Um  grupo de cerca de 70 alunos do Colégio Premen acompanhou a sessão da Câmara Muni-
cipal de Toledo na segunda-feira, dia 13. Os estudantes do segundo ano do Ensino Médio ma-
tutino, turmas A e B, foram levados à sessão pelo professor Everson Grando, da disciplina de 
Sociologia, que está abordando a estruturação política da sociedade no três poderes – Legis-
lativo, Executivo e Judiciário. Antes da sessão o presidente da Câmara, Ademar Dorfschmidt, 
deu as boas vindas aos estudantes e abriu espaço para que usassem a tribuna, revezando-se no 
espaço os estudantes William Risse da Cruz, Eduardo Scarparo Krone e Júlia Chiqueti.  Confira 

Foto:Paulo Torres

Estudantes usaram a tribuna e acompanharam a sessão do Poder Legislativo

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6717_texto_integral 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/alunos-do-premen-participam-na-sessao-da-camara
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Câmara de Toledo torna-se referência no Google Maps
A Câmara Munici-
pal de Toledo está se 
tornando referência 
da cidade no Google 
Maps, onde a ilustra-
ção de sua fachada 
está servindo para 
localização do Poder 
Legislativo e tam-
bém outros locais da 
cidade de Toledo. Na 
quarta-feira, dia 15, 
o Google Maps co-
municou ao Departa-
mento de Comunica-
ção Social da Câmara 
que as fotos da facha-
da do Edifício Güeri-
no Viccari, sede do 
Poder Legislativo de 
Toledo, foram aces-
sadas por mais de 50 
mil vezes.  Confira Fotos da fachada da Câmara Municipal tiveram mais de 50 mil acessos

Foto: Arquivo

http://www.toledo.pr.leg.br/
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