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Audiência expõe contas e anuncia 11,3% a servidores

O Município de To-
ledo está com endi-
vidamento saudável 
e receitas crescendo 
e vai pagar uma re-
posição inflacioná-
ria de 11,30% aos 
servidores munici-
pais. As informações 
são do prefeito Beto 
Lunitti, durante au-
diência pública na 
Câmara Municipal 
sobre as contas do 
último quadrimestre 
de 2015. Falando à 
Comissão de Finan-
ças e Orçamento, o 
prefeito, acompa-
nhado do secretário 
da Fazenda Neuroci 
Frizzo, do contro-
lador Luiz Gilberto 
Birck e do contador 

Milton Endler, disse aos vereadores que o que foi combina-
do com a sociedade está sendo feito. A audiência mostrou cres-
cimento de 10,86% nas receitas do FPM e 14,09% no ICMS, 
superando a média estadual, que foi de cerca de 8%. Confira.

Audiência expôs contas municipais de setembro a dezembro e em 2015

Vereadores destacam gol memorável de atacante do Toledo

O gol memorável marcado pelo atacante Rafael Bastos no jogo contra o Coritiba Fute-
bol Clube foi destacado na Câmara Municipal de Toledo através de requerimento assi-
nado por dez vereadores. O documento destaca o jogo realizado no dia 14 de fevereiro 
no Estádio 14 de Dezembro e o lance memorável, com o gol de bicicleta que teve reper-
cussão nacional. “(…) esta proposição legislativa enaltece o espírito guerreiro de toda a 
equipe na mencionada partida vitoriosa, mas principalmente pela repercussão nacio-
nal positiva alcançada pelo Município diante do gol marcado pelo atleta ora aplaudi-
do” aponta o Requerimento nº 13,  aprovado na Câmara Municipal de Toledo. Veja mais 
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http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/audiencia-expoe-contas-e-anuncia-reposicao-de-11-3-a-servidores
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6356_texto_integral


Câmara pede ao DER recuperação de 
acostamento danificado por chuvas
A Câmara Municipal encaminhou documento solicitando a recupe-
ração dos acostamentos da PR-239, no trecho que liga o Distrito de 
Novo Sarandi a Nova Santa Rosa. Através do Requerimento nº 14, do 
vereador Odair Maccari, o Poder Legislativo aponta que no dia 5 de 
fevereiro a região foi atingida por fortes chuvas que acabaram danifi-
cando todo o acostamento da PR-239. “Considerando a importância 
da melhoria ora solicitada, inclusive por questões de segurança, requer 
especial atenção e empenho, para que seja realmente atendida essa rei-
vindicação de toda população do Município que se utiliza diariamen-
te deste trecho na PR-239”, aponta o documento ao DER. Veja mais 

Câmara 
parabeniza 
pároco de 
Guaíra pelos 
16 anos na 
Industrial 

Recapeamento asfáltico é solicitado na Rua Porto 
União

A vereadora Sueli Guerra, pela Indicação nº 28, pede a implantação de 
capa asfáltica ou a manutenção do cascalho na rua Orlando dos Santos, 
no Jardim Porto Alegre. A vereadora aponta que a população reclama da 
poeira em dias normais no trecho e do barro em dias de chuva. Confira 

A Câmara Municipal 
aprovou requerimen-
to destacando a atu-
ação do padre Ade-
mir Alves Teixeira 
à afrente da Paró-
quia São Cristóvão, 
da Vila Industrial. 
O padre está sendo 
transferido para a  
 Paróquia Nossa Se-
nhora dos Navegan-
tes, em Guaíra, e o 
Requerimento nº 12 
destaca sua trajetó-
ria desde a ordena-
ção, em 1987. Padre 
Ademir atuou em 
Assis Chateaubriand 
e Tupãssi  e também 
desenvolveu estudos 
na Itália, assumindo  
como pároco na Pa-
róquia São Cristóvão 
de Toledo em 2000, 
ficando à sua fren-
te por 16 anos, “fa-
zendo seus trabalhos 
com muita compe-
tência e dedicação”, 
assinala o documento 
apoiado pelos 19 ve-
readores. Veja mais 

O vereador Ademar Dorfschmidt, através da Indicação nº26/2016, 
solicitou que feita realização de melhorias para o Conselho Tutelar do 
Município de Toledo. Ademar destaca que o Conselho Tutelar é o órgão 
municipal responsável por zelar pelos direitos da criança e do adoles-
cente e que no ano de 2015 foi realizada a eleição dos novos Conselhei-
ros, os quais tomaram posse de seus cargos no início do ano de 2016.
Ele ainda destaca que para que estes possam desenvolver bem seu 
trabalho, são necessárias algumas melhorias no que diz respeito a 
estrutura e assistência. As principais necessidades seriam: veículos 
em melhores condições e mais adequados, sedes próprias com ar 
condicionado e outros materiais necessários como computadores e 
equipamentos e melhores condições de trabalho e salário. Entenda

Melhorias para o Conselho Tutelar são indicadas

Moradores da Rua Porto União, no Jardim Porto Ale-
gre, têm reclamado da falta de atenção que esse traje-
to possui, mesmo com o grande fluxo de veículos e pedes-
tres. Em virtude disso, a vereadora Sueli Guerra apesentou a 
Indicação nº 27 solicitando o recapeamento da via. Veja a indicação

Solicitada implantação de asfalto na Orlando dos 
Santos

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6357_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6340 
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6355_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6338_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6339 


Sindicato e servidores da Câmara discutem acordo coletivo

Representantes do 
Sindicato dos Ser-
vidores Públicos 
Municipais de Tole-
do (SerToledo), se 
reuniram na manhã 
dessa segunda-fei-
ra, dia 22, junto aos 
servidores da Câma-
ra Municipal com o 
objetivo de discutir 
alterações e melho-
rias do acordo cole-
tivo de trabalho. A 
reunião a partir das 
9:30h, no Plenário e 
auditório Edílio Fer-
reira, avaliou o atual 
acordo, que vence 
em março e inclui a 
compensação de ser-
viço extraordinário à 
jornada de trabalho, 
discutindo as pro-
postas de mudanças.

Reunião no Plenário Edílio Ferreira discutiu sugestões dos servidores à pro-
posta de acordo

Pedido de melhorias na Rua 
Ângelo Donin é reiterada

Uma solicitação já feita na indicação nº 
268, de 2015, é realizada novamente na 
indicação nº 35 deste ano. As melhorias 
ainda não foram efetuadas, e levando em 
consideração a importância da Rua Ânge-
lo Donin e um abaixo assinado que possui 
270 votos, o vereador Luciano de Marchi 
refaz este pedido ao Executivo. Confira

Foto:Felipe Fachini

Proposta nova churrasqueira no 
Centro de Eventos Desirée

Segundo o vereador Vagner Delabio, a chur-
rasqueira que já existe no Centro de Eventos 
Desirée Refosco não atende as necessidades 
dos usuários. O vereador aponta que ela foi 
construída de forma irregular e não atende 
as necessidades dos usuários já que o local 
é bastante usado para festas. Devido a estes 
fatos, foi solicitada uma nova churrasquei-
ra através da Indicação de nº 29. Veja mais.

Após as sugestões discutidas entre o sindicato e servidores do Le-
gislativo ficou acordado que será elaborado um novo acordo onde 
serão apresentadas as alterações propostas à Mesa Diretora da Casa 
que deverá avaliar as novas bases do acordo coletivo.  Saiba mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6347_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6341 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/sindicato-e-servidores-da-camara-discutem-acordo-coletivo-1


Mudança de local de contêiner 
de coleta de lixo é sugerida
O contêiner instalado na Rua Guarani, em 
frente ao Hospital HCO, é exclusivo para a 
coleta de lixo orgânico, porém um estabe-
lecimento localizado nas proximidades de-
posita seu lixo reciclável no contêiner. Isso 
pode gerar uma maior infestação de insetos, 
além do mau cheiro já apresentado e a pos-
sível proliferação de doenças. Portanto é so-
licitado ao Executivo para que o especifica-
do contêiner seja movido do local. Entenda 

Câmara define calendário de debate sobre Plano Diretor

A Câmara Municipal de Toledo está iniciando as audiências públicas que têm por ob-
jetivo instruir o processo de apreciação dos Projetos de Leis que compõem o Plano Di-
retor. A próxima reunião será na quarta-feira, dia 02 de março, no Auditório e Plenário 
Edílio Ferreira às 14h e irá discutir sobre a temática de economia. As demais datas e lo-
cais das reuniões podem ser vistas através do atalho, Revisão do Plano Diretor, localiza-
do no canto inferior direito da página oficial da Câmara Municipal de Toledo. Saiba mais 

Foto:Felipe Fachini

O convite é aberto a toda população toledana e demais interesasdos

Indicada a remodelação da 
praça do BNH Tocantins
O espaço atual na praça do BNH Tocantins 
não possui estacionamento, porém apresenta 
parque infantil, academia da terceira idade, 
quadra esportiva de areia e outras estruturas de 
passeio e lazer. Além disso, nas proximidades 
dela é feita a Feira Livre, o que faz aumentar 
a quantidade de pessoas que a frequentam. 
Por isso acredita-se ser necessária uma remo-
delação com o objetivo de criar uma maior 
acessibilidade ao local, segundo indicação 
apresentada na Câmara Municipal. Confira 

Instalação do busto de Alfredo Ruaro é proposta

Alfredo Ruaro foi colonizador de Toledo e de alguns outros municípios da região. Consi-
derando a relevância dele  para o Paraná como um todo, os vereadores Walmor Lodi e Lu-
ciano Marchi propõem a instalação do busto de Ruaro no Parque dos Pioneiros. Veja mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6348_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/audiencias-publicas-que-discutirao-plano-diretor-tem-calendario-divulgado-2
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6350_texto_integral
 http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6349_texto_integral


Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br

Toledo Legislativo n°66
Sessão de 22/02/2016

Melhorias são solicitadas na es-
trada rural da linha Acaraí
Moradores da região da estrada rural da li-
nha Acaraí, que liga Toledo a São Pedro do 
Iguaçu, próximo à ponte do Rio Santa Qui-
téria, estão reivindicando melhorias para 
a estrada que está em péssimas condições, 
dificultando o trânsito e o escoamento dos 
produtos agrícolas. Além disso, há o pro-
blema com a largura que dificulta o trânsito 
de maquinários agrícolas, a principal fonte 
de renda dos moradores do local. Por isso, 
o vereador Vagner Delabio pede com ur-
gência, pela Indicação 30, que sejam rea-
lizadas melhorias naquela região. Confira

Criação de sede para Torcida 
Porcos Selvagens é indicada
Por meio da Indicação nº 25/2016 o vereador 
Ademar Dorfschmidt solicita ao Poder Exe-
cutivo Municipal, que seja feita destinação de 
uma sede para a Associação Grêmio Esporti-
vo Recreativo Cultural - Torcida Porcos Sel-
vagens, junto ao Estádio Municipal 14 de De-
zembro. Segundo ele a ação se faz necessária, 
devido ao fato da torcida necessitar de um lo-
cal apropriado para que possam ser deposita-
dos seus materiais, além de utilizarem o espa-
ço para ensaios de suas coreografias e hinos.
Diante do fato de haver espaço livre 
na área destinada ao Estádio em ques-
tão, indica-se um estudo de viabilida-
de para a instalação da sede da Torcida 
Porcos Selvagens neste local. Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/
https://www.facebook.com/www.toledo.pr.leg.br/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/camaratoo/playlists?sort=dd&view=1&flow=list
http://sapl.toledo.pr.leg.br/default_index_html
https://www.youtube.com/user/camaratoo/feed?activity_view=6
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=6342
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6337_texto_integral

