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Câmara vota projeto de LOA de R$ 538,5 milhões para 2017

A Câmara Municipal de Toledo está apreciando a LOA-Lei Orçamentária Anual, que teve sua 
primeira votação nesta quarta-feira, dia 16, com aprovação unânime dos vereadores. A LOA 
para 2017 está prevista no Projeto de Lei nº 141, que “estima a receita e fixa a despesa do Muni-
cípio de Toledo” para o próximo exercício. A LOA prevê recursos de R$ 538,5 milhões, inclu-
ídos os recursos da administração direta, da fundacional, da autárquica e dos fundos especiais. 
A votação da LOA é uma das decisões mais importantes do Poder Legislativo no ano. Confira

Relator da LOA, Luís Fritzen, fala do projeto aos vereadores na sessão realizada excepcionalmente na quarta-feira  
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Vereador propõe a implantação de crematório em Toledo
Na Indicação de n° 446/2016, o vereador Rogério Massing sugeriu a implementação de 
um crematório no Município de Toledo. O vereador citou a Lei Orgânica do Município, 
onde diz que o sistema funerário é serviço de competência da administração municipal 
ou pode ser concedido à iniciativa privada. Também citou a Lei 2.233/2016 que define 
o uso do solo para a finalidade de serviços de cemitério ou crematório, apontando que 
outros dizem que o serviço de cremação é uma ferramenta para a preservação do meio 
ambiente. Ele lembrou ainda que seu uso é aceito e praticado em várias partes do mun-
do e por isso sugeriu a implementação desse serviço no Município de Toledo. Entenda
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A sessão da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 7, teve apresentado requerimen-
to de Moradores da região do cruzamento entre as ruas Carlos Barbosa e Barão do Rio 
Branco têm reclamado da falta de segurança no local. O local, situado na divisa dos 
bairros Jardim Gisela e Vila Industrial, tem enfrentado uma situação caótica, com gran-
de  quantidade de acidentes tendo ali ocorrido. Diante da comoção popular, o vereador 
Airton Paula solicita na Indicação nº 442/2016, apresentada na sessão de quarta-fei-
ra, dia 16, a avaliação pelo Poder Executivo da situação do trânsito no local. Saiba mais

Vereador pede avaliação de trânsito na Barão com Carlos Barbosa

Vereador propõe rematrícula automática para acabar com filas em escolas
O vereador Ademar Dorfschmidt apresentou na Câmara Municipal a Indicação n° 440/2016, 
onde sugere a rematrícula automática na mesma instituição para os estudantes do Ensino Fun-
damental 1 e 2. A proposta a  ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal visa que seja 
garantida a rematrícula automática na mesma instituição para os estudantes aprovados no ano 
letivo. “Sabe-se que os estudantes do ensino fundamental aprovados têm preferência na vaga 
para o ano seguinte porém o que se almeja com esta indicação é que o aluno aprovado no ano 
letivo seja automaticamente rematriculado”, aponta o vereador. O objetivo é o fim ou, pelo 
menos, a diminuição das filas e das agruras dos pais que comumente pernoitam por vezes mais 
de uma noite na fila visando garantir a vaga, aponta o vereador. “Com rematrícula automática, 
ficariam condicionados a assinar um termo de desistência apenas aqueles que efetivamente não 
pretendem mais permanecer na instituição”, propõe o documento, justificando que a medida 
visa diminuir ou acabar com as filas de espera visando o bem-estar da coletividade. Veja mais

Vereadores repudiam revitalização da Rua Sete de Setembro
A Câmara Municipal aprovou por maioria o Requerimento nº 121, assinado por nove vere-
adores, repudiando o  Projeto de Revitalização realizado pelo Poder Executivo na Rua Sete 
de Setembro. A proposta foi apresentada na sessão ordinária realizada excepcionalmente 
na quarta-feira, dia 16, e aprovada com cinco votos contrários. O documento lembra que 
a Rua Sete de Setembro foi tombada, no trecho compreendido ente as Ruas Rui Barbosa 
e São João, como patrimônio histórico do Município de Toledo pelo Decreto nº 140, de 
25 de outubro de 2005. Ele aponta que o Decreto lembra que a Rua Sete de Setembro, no 
trecho em questão, “foi a via pública em que se iniciou o processo de povoação, coloni-
zação e urbanização da cidade de Toledo” e que “ainda conserva a pavimentação original 
com pedras irregulares, marcando uma época do desenvolvimento urbano de nossa cidade”. 
O documento lembra a vinculação do trecho a fatos memoráveis da história do município 
de Toledo, apontando que apesar disso, “no final de 2015 a Secretaria de Habitação e Ur-
banismo apresentou Projeto de Revitalização da Rua Sete de Setembro, no trecho abran-
gido pelo tombamento, e obteve posterior aprovação do Conselho Municipal de Políticas 
Culturais, conforme exigência do parágrafo único do artigo 2° do Decreto n. 1404”. Ele 
aponta porém que esqueceram de atentar para o artigo 2° do Decreto, que estabelece que 
“ficam impostas à pavimentação da Rua Sete de Setembro, no trecho mencionado no ar-
tigo anterior, as restrições necessárias à preservação de seu aspecto urbanístico-histórico 
original”. “Foi justamente o que não foi observado na execução da obra de revitalização, 
uma vez que, notadamente, não houve a preservação do aspecto urbanístico-histórico ori-
ginal da via pública no trecho em análise”, aponta o   Requerimento nº 121.O documento 
aponta ainda que o trecho representa  “feitos que deveriam ser preservados e entregues à 
geração vindoura engrandecidos e não adulterados, pois a adulteração do legado que re-
cebemos representa a sua própria destruição”, segundo os vereadores Renato Reimann, 
Airton Paula, Edinaldo Santos, Luís Fritzen, Neudi Mosconi, Odair Maccari, Tita Fur-
lan, Vagner Delabio e Walmor Lodi no documento onde repudiaram o projeto. Entenda
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“Jamais esqueçam que nós somos o futuro.” A frase foi dita na tribuna da Câmara Municipal 
na sessão ordinária excepcionalmente realizada na quarta-feira, dia 16, devido ao feriado da 
proclamação da República. O estudante Dione Fernandes Pessoa, 17 anos, usou a Tribuna 
Livre para manifestar-se a respeito do movimento que vem ocupando escolas e universi-
dades e que em Toledo liberou onze escolas semana passada. Acompanhado de sua mãe e 
avó e de dezenas de colegas do Colégio Estadual Morais Rego e outros estabelecimentos, 
ele falou aos vereadores dos 23 dias de ocupação contra a Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 55, além da Medida Provisória nº 476, que reforma o Ensino Médio. Saiba mais

Estudantes usam a Tribuna Livre para falar de seu movimento

Vereador quer cerca e grama sintética no Campo do Mineiro
O Campo de Futebol do Mineiro, localizado na Rua 21 de Abril, na Vila Paulista, é um am-
biente utilizado pela população para a prática de esportes e lazer, e essa vem reivindicando 
melhorias no local. Portanto, o vereador Airton Paula, através da Indicação nº443/2016, pede 
a instalação de cerca e grama sintética no local. O objetivo, segundo o vereador, é oferecer um 
maior conforto àqueles que utilizam o espaço esportivo e de lazer na Vila Paulista. Confira 

Estudantes usam a Tribuna Livre para falar de seu movimento
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Maior prazo para adequação de mototáxis  é proposto
O vereador Ademar Dorfschmidt propôs na Câmara Municipal na sessão de quarta-fei-
ra, dia 16, a prorrogação do prazo para entrada em vigor da Lei “R” 36, que regulamen-
ta o serviço  transporte individual de passageiros por motocicleta, denominado Moto-
táxi. A proposta está na   Indicação n° 441/2016 ao Poder Executivo Municipal, onde o 
vereador sugere que seja prorrogado o prazo para 4 de maio de 2017. “É notório que a 
classe dos denominados Mototaxistas almejava a instituição e regulamentação do servi-
ço, o que efetivamente ocorreu, e a lei passa a vigorar em maio de 2017, porém devido 
ao grande número de artigos, 54 ao todo, e as diversas exigências nela contidas, o tem-
po de 365 dias para adequação se torna relativamente curto”, justifica o documento. Se-
gundo ele a categoria solicita que seja analisada a possibilidade de dilatação do prazo 
por mais 365 dias, para que todos possam efetivamente se adaptarem à norma. Entenda 
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Vereador sugere medida quanto à suinocultura e áreas de captação
O decreto de n° 755, de 8 de fevereiro de 2012, que estabelece critérios para novas edifi-
cações em áreas próximas a captação de água para o abastecimento da cidade de Toledo. 
O vereador Rogério Massing, diz que com a evolução da tecnologia e a conscientização 
ambiental dos produtores eles evoluíram. E devido ao acordo envolvendo produtores do 
setor da suinocultura com organismos governamentais, e especialmente ao levantamen-
to realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, pede na Indica-
ção de n° 447/2016, que seja acrescentado ao parágrafo único do artigo 1º do decreto para 
que integrem condomínios de agroenergia estabelecidos pela Lei nº 2.171/14. O verea-
dor acredita que isso poderá regularizar a produção e possibilitará a fixação das famílias 
no campo, e com isso atender as normativas sem ferir a legislação ambiental. Veja mais 

Vereador requer informações sobre negativa de matrícula em CMEI
O vereador Vagner Delabio apresentou na sessão ordinária de quarta, dia 16, o Requerimen-
to nº 122, onde solicita ao Poder Executivo informações referentes à recusa de matrícula no 
CMEI. O documento requer do chefe do Executivo Municipal informações referentes à re-
cusa de matrícula em CMEI. “Tal solicitação se faz necessária, visto que ao proceder a ma-
trícula do aluno Erick Vinicius Proença Inocêncio no CMEI, solicitada em 15 de março de 
2016, houve a negação de vaga para que o mesmo pudesse frequentar”, relata o documento. 
O CMEI teria alegado que o menino não poderia ser aluno por ser portador de necessidades 
especiais, segundo o Requerimento nº 122. O vereador informa que foi procurado pela mãe 
do menino,  que solicitou a sua intervenção a respeito. O vereador requer no documento o pro-
cesso de matrícula; a posição do referido aluno na fila de espera de vaga; documento demons-
trando a aceitação ou recusa da matrícula e demais documentos específicos do caso. Confira
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