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Extraordinária aprova suplementações de R$ 1,37 mi

A Câmara Municipal aprovou em sessão extraordinária nesta sexta, dia 21, a partir das 
9h, o Projeto de Lei nº 137, que autoriza abertura de créditos adicionais no orçamen-
to do Município de Toledo. Pela proposta, de autoria, do Poder Executivo, são aber-
tos créditos orçamentários adicionais suplementar e especial de R$ 1.378.845,27 no or-
çamento-programa do Município de Toledo, para o exercício de 2016. O Projeto de Lei 
nº 137 teve pedido de urgência encaminhado pelo Poder Executivo no dia 14 e no dia 
19 o presidente em exercício da Câmara, Walmor Lodi, convocou a sessão extraordiná-
ria. O PL 137 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nesta sexta-feira e 
vai a segunda votação na sessão ordinária de segunda, dia 24, a partir das 14h.  Confira

Sessão extraordinária provou a proposta em primeiro turno por unanimidade sexta-feira
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Vereador solicita cobertura em pontos de ônibus em Vila Nova
O vereador Renato Reimann solicitou na sessão da Câmara Municipal na segunda-fei-
ra, dia 17, que seja feita a instalação de pontos de ônibus com cobertura no Distrito de 
Vila Nova. O vereador apresentou a Indicação nº 416/2016, onde solicita ao Poder Exe-
cutivo  a medida, apontando na justificativa o  grande número de pessoas que utili-
zam o transporte coletivo para se deslocarem à sede do Município, dentre elas crian-
ças e idosos, Para o vereador a colocação dos  pontos com cobertura em , em locais 
estratégicos de Vila Nova viria contemplar esta população usuária do serviço.  Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/extraordinaria-aprova-suplementacoes-orcamentarias-de-r-1-37-mi
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7004_texto_integral


Vereador pede 
ampliação de 
cobertura em 
ponto na 
Parigot

O ponto de ônibus 
localizado na Ave-
nida Parigot de Sou-
za, próximo ao Su-
permercado Stop, 
recebe diariamente 
um grande fluxo de 
pessoas. Em função 
disso, o vereador Ge-
nivaldo Paes, atra-
vés da Indicação nº 
414/2016, pede a am-
pliação da cobertura 
do ponto de ônibus. 
Segundo o vereador, 
a medida solicitada 
ao Poder Executivo 
proporcionaria um 
maior conforto àque-
les que precisam uti-
lizá-lo. Veja mais

A sessão da Câmara Municipal teve aprovada manifestação de aplau-
sos à Escola Municipal Walter Fontana pelos 40 anos de fundação. A 
proposta foi apresentada através do Requerimento nº 114, assinado 
pelos vereadores Rogério Massing, Adriano Remonti, Airton Paula, 
Edinaldo Santos, Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, Luiz Johann, 
Marcos Zanetti, Reinaldo Rocha, Tita Furlan, Vagner Delabio, Wal-
mor Lodi e vereadora Sueli Guerra. O documento destaca que a  Es-
cola Walter Fontana atua na rede municipal de ensino desde o ano de 
1976, com prioridade na Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
atendendo  cerca de 500 alunos. “Situado no coração da Grande Pio-
neiro, a Walter Fontana é um importante instrumento de fomento do 
conhecimento e das práticas educacionais inovadoras”, aponta o do-
cumento. Destaca ainda que “pelos seus bancos passaram alunos que 
hoje exercem diversas e importantes funções ou cargos na sociedade 
civil organizada, muitos destes, mesmo que distantes do Município, 
ainda guardam com carinho e respeito as melhores lembranças des-
ta escola”. “A Câmara Municipal de Toledo presta homenagens a 
todos que contribuíram para que a Escola Walter Fontana chegasse 
aos seus primeiros 40 anos de história, e saúda a Direção, Conse-
lho Escolar, Associação de Pais e Amigos, patrocinadores diretos, 
colaboradores indiretos; mas principalmente os discentes de ontem 
e de hoje, que fizeram deste espaço escolar uma referência e um 
marco na vida educacional do nosso Município”, finaliza. Entenda

Vereadores destacam 15 anos  de atuação da Mundial FM 

A Câmara Municipal teve apresentada na sessão de segunda-feira, dia 17, moção de aplau-
sos à Rádio FM Mundial de Toledo em virtude da passagem dos 15 anos de funcionamento. 
O documento manifesta os aplausos do Legislativo Toledano a esta importante emissora 
em nosso município. “Ser porta-voz da notícia, do entretenimento e da prestação de servi-
ço são missões primazes dos canais de comunicação, especialmente as emissoras de rádio, 
que cotidianamente convertem-se em ferramentas de transformação da sociedade, dando 
vez e voz às comunidades e às pessoas”, aponta o documento. Ele destaca a contribuição 
da emissora “para o arcabouço da comunicação social em Toledo”, apontando que desde 
sua instalação a emissora “tem sido diferencial para o mercado publicitário e nas oportu-
nidades comerciais”, segundo o documento assinados pelos vereadores Rogério Massing, 
Airton Paula, Edinaldo Santos, Expedito Ferreira, Genivaldo Paes, Luiz Johann, Marcos 
Zanetti, Odair Maccari, Renato Reimann, Walmor Lodi e a vereadora Sueli Guerra. Confira

Câmara parabeniza Escola 
Walter Fontana pelos seus 40 anos 
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Definidas funções de áreas em 7 loteamentos

A Câmara aprovou uma série de sete projetos de leis sobre a função de áreas em no-
vos loteamentos que devem totalizar mais de 300 novos imóveis urbanos liberados 
para comercialização. Os projetos realizam a “afetação de áreas pertencentes ao patri-
mônio do Município de Toledo”, dando-lhes função. Pelos projetos as áreas recebidas 
pelo Município das loteadoras, conforme prevê a legislação, são definidas como bens 
de uso comum - como ruas e avenidas-, e áreas como bens de uso especial, que são as 
que têm destinação pública específica e não podem ser usadas livremente pela po-
pulação da mesma maneira que as vias públicas, além de área de preservação.  Confira
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Série de projetos sobre áreas de loteamentos foi aprovada em turno final na segunda-feira 
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