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Câmara aprova LDO de R$ 530 milhões para 2017

O projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamen-
tárias para 2017 foi 
aprovado pela Câma-
ra Municipal de To-
ledo na segunda-fei-
ra, dia 22 de agosto. 
Considerada uma 
das leis mais impor-
tantes da vida mu-
nicipal, juntamente 
com o PPA-Plano 
Plurianual e a LO-
A-Lei Orçamentária 
Anual, a LDO esta-
belece as diretrizes 
que embasarão a lei 
orçamentária para o 
ano municipal, que 
deve atingir o valor 
de R$ 530 milhões. 
Sua tramitação é di-
ferenciada e por con-
ta disso as sessões

para sua apreciação – nos dias 15 e 22 de agosto -, não con-
taram com o Grande Expediente. A proposta teve unanimi-
dade dos vereadores nos dois turnos de votação. Confira 

Projeto da LDO 2017 foi aprovado por unanimidade pelos vereadores

Foto:Paulo Torres

Vereador quer informações da condução do Plano Diretor

O vereador Neudi Mosconi apresentou o Requerimento nº 95/2016, onde solicita informa-
ções sobre o Plano Diretor. No documento o vereador, considerando a Lei Complementar 
nº 005/2013, que instituiu a Região Metropolitana de Toledo, o Estatuto das Cidades, nº 
10.257/2001 e, o Estatuto das Metrópoles, Lei Federal nº 13.089/2015, questiona a situação 
do Plano Diretor a partir destas leis. O vereador quer saber do Poder Executivo se a revisão 
do Plano Diretor de Toledo em andamento cumpre o Termo de Referência proposto pela 
SEDU/ParanaCidade e como fica em relação ao Estatuto das Cidades e das Metrópoles. O 
documento questiona ainda que pelo Estatuto das Metrópoles as cidades têm prazo de três 
anos, a partir da promulgação, para definir funções públicas de interesse comum, elaboração 
dos PDUI-Plano Diretor Urbano Integrado e definição de estrutura de governança interfede-
rativa, requerendo informações se o Município de Toledo cumpriu estes requisitos. Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-ldo-de-r-530-milhoes-para-2017 
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6883_texto_integral


Vereador pede 
placas de 
identificação 
e orientação 
em Toledo

Vereador pede informações sobre esgoto 
no Panorama e S. Francisco

Muitos motoristas 
têm optado por trafe-
gar pelas estradas ru-
rais, que interligam 
distritos e localida-
des no interior. Es-
ses vêm reclamando 
da falta de placas, o 
que acaba dificul-
tando a identifica-
ção das localidades. 
O vereador Expedi-
to Ferreira consta-
tou  essa necessida-
de, e, por isso, pede 
ao Poder Executivo, 
através da Indicação 
nº342/2016, a im-
plantação de placas 
de identificação e 
orientação constando 
informações sobre 
acessos a rodovias, 
distritos e localidades 
adjacentes à cidade 
de Toledo. Veja mais

O vereador Ademar Dorfschmidt solicitou informações sobre a 
instalação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto nos bair-
ros Panorama e São Francisco. A solicitação foi apresentada na Câ-
mara Municipal através do Requerimento nº 94/2016, onde apon-
ta que a regularização do saneamento é uma prioridade e deve 
ser tratada como tal. Segundo o vereador, é uma necessidade dos 
bairros a instalação do sistema de coleta e tratamento de esgoto 
é uma medida que os moradores aguardam há anos. Para o vere-
ador o investimento é indispensável, pois a regularização do sa-
neamento é uma prioridade e deve ser tratada como tal. Entenda
Vereador indica travessia em 
paver em frente à UTFPR
O vereador Renato Reimann, através da Indicação nº 349/2016, su-
gere ao Poder Executivo Municipal, que seja feita a instalação de 
travessia elevada em paver, na Rua Cristo Rei, em frente à Univer-
sidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Considerando que 
naquela região existe um grande fluxo de pessoas, especialmente nos 
horários de início e término das aulas, o vereador sugere que seja 
implantada uma travessia elevada em paver no local indicado. Se-
gundo o documento, pela falta de uma lombada para conter a velo-
cidade dos veículos, os transeuntes têm dificuldades e também cor-
rem riscos ao atravessar a rua pela falta de sinalização. Saiba mais

Reavaliação de 
área destinada 
para implantar 
APAC é 
solicitada
A indicação do vere-
ador Neudi Mosconi 
propõe que o local 
onde será implan-
tado a APAC-Asso-
ciação de Proteção e 
Amparo ao Conde-
nado seja reavalia-
do. Segundo ele, é 
preciso um local que 
possibilite ampliação 
futura. Saiba mais 

Vereador quer roçada e poda na 
região do Residencial Ipê
A Indicação nº 346, apresentada na Câmara Municipal, solicita ao 
Poder Executivo o corte de grama, matagal e poda de árvores no Re-
sidencial Ipê e adjacências. O documento apresentado pelo vereador 
Neudi Mosconi, “a pedido da comunidade e da Comissão Provisó-
ria da Associação de Moradores”, solicita as medidas para melho-
rar a iluminação noturna e a segurança dos moradores. Além disso 
aponta que “a grama alta e o matagal são abrigos para lixos diver-
sos e até mesmo esconderijo de produtos furtados nas residências”, 
apontando ainda que “os galhos das árvores dificultam a ilumina-
ção pública de algumas ruas, aumentando a insegurança”. Confira

Vereador quer reforma de floreiras 
na Avenida Castelo Branco
O vereador Odair Maccari pediu na Câmara Municipal a reforma 
das floreiras na Avenida Marechal Castelo Branco, no Distrito de 
Novo Sarandi. Através da Indicação nº 347, o vereador aponta ao 
Poder Executivo Municipal que as flores existentes na avenida aca-
bam embelezando o distrito, mas necessitam de reparos periódicos. 
Segundo o documento, elas “devem ser conservadas, para que a pai-
sagem continue dando uma melhor impressão aos moradores e aos 
visitantes do distrito”. Por isso, requer ao Poder Executivo a refor-
ma das floreiras da Avenida Marechal Castelo Branco.  Veja mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6872_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6882_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6879_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6875_texto_integral 
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6876_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6877_texto_integral


Câmara aprecia homenagens com cidadania a Fachin e Canan

A Câmara Munici-
pal está apreciando 
homenagens com o 
Título de Cidadania 
Honorária de Tole-
do ao ministro do 
STF Edson Fachin e 
ao advogado Sérgio 
Canan. As propostas 
foram lidas na ses-
são de segunda-fei-
ra, quando iniciaram 
sua tramitação o PL 
112, que “concede 
o Título de Cidadão 
Honorário do Mu-
nicípio de Toledo a 
Luiz Edson Fachin” 
e o PL 111, que “con-
cede o Título de Ci-
dadão Honorário do 
Município de Tole-
do a Sérgio Canan”. 
Após aprovadas, as 
homenagens devem 

Alambrado e iluminação no 
campo de V. Nova são solicitados

Foto:Paulo Torres

Sessão solene no Teatro Municipal em 2015 entregou homenagens do Município de 
Toledo

ser entregues em dezembro, na sessão solene do Poder Legislativo por 
ocasião das festividades de 64 anos de emancipação do Município de 
Toledo. A Câmara já aprovou projetos propondo o Título de Cidadania 
Honorária a Maurílio Paris, Eugênio Giongo, Leonardo Balcewicz, Do-
nizete Botelho, Osmar Dias e Michele Caputo Neto, além da Medalha 
Willy Barth a Tânia Piazzetta.Todas as homenagens serão entregues 
em sessão solene no Teatro Municipal em 15 de dezembro.  Confira 

Há muito tempo os moradores do Jardim 
Primavera e Jardim Kennedy, no Distrito de 
Vila Nova, aguardam a conclusão do cam-
po de futebol. Localizada junto ao Centro 
de Eventos do Distrito de Vila Nova, a área 
é de propriedade do Município, e o grama-
do já foi plantado. Na Indicação 350/2016, 
do vereador Renato Reimann sugere a im-
plantação de uma cerca com alambrado e 
postes de iluminação. O vereador acredita 
que isso trará mais conforto e segurança, e 
possibilitará o desenvolvimento de ativi-
dades noturnas, beneficiando toda a comu-
nidade do Distrito de Vila Nova.  Entenda

Vereador solicita melhorias em 
cozinha de centro comunitário

A comunidade de Novo Sobradinho vem pe-
dindo mais atenção por parte do Poder Exe-
cutivo quando se trata da cozinha do centro 
comunitário. Esta encontra-se danificada, e 
as lajotas da parede estão caídas, segundo 
aponta a Indicação nº343/2016. Levando em 
conta a importância da cozinha para a co-
munidade, pois é utilizada frequentemente 
para a realização de eventos como reuniões 
e festas, o vereador Luiz Johann solicita no 
documento apresentado na Câmara para en-
caminhamento ao Poder Executivo as devi-
das melhorias na cozinha do centro comu-
nitário, trazendo assim um maior conforto a 
todos aqueles que precisa usá-la.  Veja mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprecia-homenagens-com-cidadania-a-fachin-e-canan
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6880_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6873_texto_integral


Abertura do canteiro na Aveni-
da Carlos Barbosa é proposta

A Indicação n° 351/2016, da vereadora Sueli 
Guerra, propõe que seja feita uma abertura 
no canteiro central da Avenida Carlos Barbo-
sa. A medida é proposta no trecho em frente 
à Oficina Via Verde. Segundo a vereadora, 
o objetivo é que isso facilite a saída e en-
trada de veículos no estabelecimento comer-
cial, sem prejudicar a circulação de outros 
veículos que transitam nessa área. Confira 

Vereador quer retirada de galhos e entulhos em distrito
O vereador Odair Maccari, através da Indicação nº 348/2016, sugere ao Poder Executi-
vo Municipal, que seja realizada a retirada de galhos e entulhos no Distrito de Novo 
Sarandi. Segundo o vereador, reitera-se este pedido visto que esta medida se faz neces-
sária. Segundo ele, em todo o perímetro urbano do distrito existem muitos galhos e en-
tulhos,  decorrentes de vendavais, construções ou até mesmo descarte indevido de en-
tulhos nas vias públicas, que com o passar do tempo vão se acumulando. Entenda

Solicitado recapeamento em 
rodovia rural em Boa Vista

O vereador Luiz Johann realizou a Indicação 
nº 344/2016 em que propõe o recapeamento 
asfáltico da Rodovia Rural OT-311, da co-
munidade de Boa Vista. Por se tratar de uma 
rodovia com grande fluxo de veículos e por 
estar cheia de buracos é necessário o recape-
amento, aponta o vereador no documento en-
caminhado ao Poder Executivo. Saiba mais

Legislativo ganha jardim de inverno e canteiro medicinal

Uma equipe do pro-
jeto Florir Toledo 
implantou na Câma-
ra Municipal um jar-
dim de inverno e um 
canteiro de plantas 
medicinais. O pro-
jeto revitaliza o jar-
dim de um corredor 
lateral de acesso à 
parte administrativa 
do Edifício Güeri-
no Viccari, sede do 
Poder Legislativo 
de Toledo. O solário  
conta com flores que 
exigem menor inso-
lação, próprias para 
lugares sombreados, 
como o lírio da pa-
zavenca e begônia. 

Foto:Paulo Torres

O solário foi implantado por adolescentes do Florir Toledo, aqui com o coordenador 
Oséias, através da Oficina da Terra
Já o canteiro de plantas medicinais tem cavalinha, hortelã, melissa 
e cidreira, entre outras, ficando num espaço mais reservado. Confira 

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6881_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6878_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/6874_texto_integral 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/legislativo-ganha-jardim-de-inverno-e-canteiro-medicinal-1
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