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LDO 2019 tem aprovação final na Câmara de Toledo

Projeto foi aprovado em votação final por unanimidade na sessão ordinária

A Câmara de Toledo aprovou na segunda-feira, dia 27 de agosto,
a proposta da LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. A
proposição estabelece as metas e diretrizes para o planejamento
orçamentário municipal para o próximo ano, foi entregue pelo Poder Executivo à Câmara no dia 15 de junho e no Poder Legislativo
ganhou a forma do Projeto de Lei nº 96. A proposta teve o voto
favorável de todos os vereadores nas duas votações, dias 20 e 27
de agosto, e o presidente da CFO, Leoclides Bisognin e o vereador
Walmor Lodi debateram na votação a arrecadação projetada e o
desempenho das receitas. Saiba mais

Proposta prevê antecipação do 13º a servidor que tiver filho
A Câmara de Toledo está apreciando proposição que prevê alteração
no Estatuto dos Servidores de Toledo visando o adiantamento do décimo terceiro vencimento, quando do nascimento ou adoção de filho. A
proposta está prevista no Projeto de Lei nº 138, que “altera a legislação que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Toledo”, da vereadora Janice Salvador, e foi apresentada na sessão da
Câmara na segunda-feira, dia 27. Após sua leitura o presidente Renato
Reimann determinou a constituição de Comissão Especial para a sua
tramitação. Saiba Mais

Moção parabeniza times de futsal por títulos na Copa Oeste
Na 28ª sessão ordinária da Câmara, realizada na segunda-feira (27),
foram apresentadas moções de aplausos às equipes de Futsal Feminino
Sub 17 e Masculino Sub 17, pela conquista do 1° lugar na Copa Oeste, etapa de Céu Azul, por meio do Requerimento nº 175/2018 e do nº
176/2018, respectivamente. O time feminino foi comandado pela professora Salete Dallagnol, auxiliada pelo professor Luis Carlos Francisco Rodrigues. Já o masculino teve à frente os professores Erickson
Verviebe de Oliveira e Aparecido Pinheiro Lima. Confira

CPI ouve mais 2 auditores da obra do HR de Toledo

CPI ouviu dois dos guardas que atenderam registro de furto na obra

A CPI da Câmara que apura denúncias em torno da obra do
Hospital Regional ouviu nesta quarta-feira, dia 29, os dois integrantes restantes da auditoria da obra, engenheiro Vagner
Fernandes Quinquiolo e analista Leandro Marcelo Ludvig. A
CPI também aprovou requerimentos dos vereadores Gabriel
Baierle e Janice Salvador solicitando documentos e ainda definiu as oitivas de mais dois guardas municipais que acompanharam a ocorrência com retirada de cabos da obra em 2016. Ela
foi relatada pelo guarda municipal Evaldo Mensch no livro de
ocorrências da obra e confirmada pelo guarda à CPI. Entenda
Servidora da Liga de Futebol recebe moção por 26 anos de trabalho

Nesta segunda-feira (27), na 27º sessão ordinária da Câmara,
foi apresentada uma moção de aplausos a Ivete Carmen Rosch
Lima, pelos 26 anos de trabalho junto à Liga de Futebol de Toledo. A homenagem, subscrita por 11 vereadores, foi proposta
por meio do Requerimento nº 177/2018. No documento os vereadores apresentam um pouco da história de Ivete no futebol
amador de Toledo, onde atuou até 2015.. Confira

Câmara homenageia 60 anos do Colégio Morais Rego

Proposição de homenagem foi apresentada na sessão de segunda-feira

A sessão ordinária da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 27 de
agosto, teve apresentado o Requerimento nº178, que propõe “moção
de aplausos ao Colégio Estadual Luiz Augusto Morais Rego, pelos 60
anos de atividades”. O estabelecimento foi criado através do decreto nº
25.155, de 31 de agosto de 1959, mas seu funcionamento iniciou-se no
ano de 1958 com o nome de Grupo Escolar de Toledo.Confira.

Projeto prevê uso do transporte escolar por professores
Deu entrada na Câmara de Toledo na sessão de segunda-feira, dia 27 de agosto, o Projeto de Lei nº 137, da vereadora Janice Salvador, que “altera a legislação que autoriza o Executivo municipal a permitir utilização do transporte escolar
custeado pelo Município de Toledo por estudantes universitários e por alunos de escolas particulares”, segundo sua ementa. A proposta da vereadora visa que os profissionais da educação, quando em serviço, havendo vaga para serem transportados
sentados sejam beneficiados através de autorização da Secretaria Municipal da Educação para uso do transporte escolar. .
.Saiba Mais.

Câmara aprecia criação de cemitérios para cães e gatos em Toledo

A Câmara de Toledo está apreciando proposição que prevê
a implantação de cemitérios privados para cães e gatos domésticos no município. O Projeto de Lei n° 131, que “dispõe sobre a implantação de cemitérios privados para sepultamento de animais domésticos no município”, é de autoria
do vereador Ademar Dorfschmidt. Apresentado na sessão
do dia 20 de agosto, ele foi lido e em seguida encaminhado
pelo presidente Renato Reimann às Comissões Permanentes, devendo ser submetido à apreciação da CLR - Comissão de Legislação e Redação, CDU - Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia e CMA - Comissão de Meio
Ambiente. Pela proposição, “fica autorizada a implantação
de cemitérios privados para sepultamento de animais domésticos em campas ou jazigos, no município”. Entenda
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