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Vereador Ademar Dorfschmidt foi eleito presidente da Câmara Municipal no biênio

A Câmara Municipal realizou no dia 15 de dezembro, segunda-feira, a eleição da sua nova Mesa 
para o biênio 2015-2016, elegendo presidente o vereador Ademar Dorfschmidt (PMDB), com 17 
votos. Na segunda votação, que teve seu resultado anunciado às 13:08h, houve empate em 8 votos 
entre  Walmor Lodi  (PR) e  Giancarlo  de  Conto a  vice-presidente,  sendo eleito  o primeiro pelo 
critério  da  idade,  enquanto  Luiz  Johann  (PP)  recebeu  dez  votos  a  2º  vice-presidente  e  Neudi 
Mosconi (SDD) foi eleito secretário com nove votos. Em terceira e última votação foi definido o 
nome do 2º secretário entre os nomes do PT, obedecendo o critério de proporcionalidade, sendo 
escolhido Marcos Zanetti, com 16 votos. Na sessão ordinária à noite os vereadores analisaram a 
eleição e os fatos envolvendo a denúncia ao Ministério Público.  Veja mais

Vereador Chumbinho propõe parabéns a Angélica por prêmio do COB

A conquista do Prêmio Brasil Olímpico pela ginasta toledana Angélica Kvieczynski motivou pedido de 
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manifestação da Câmara Municipal, feito pelo vereador Chumbinho Silva, através do Requerimento nº 408. O 
vereador destaca que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) concedeu à atleta o título de melhor ginasta 
brasileira em 2014 e a ginasta toledana da equipe Sadia/Prefeitura de Toledo/Sesi, é reconhecida pelo seu 
potencial no meio esportivo no segmento da Ginástica Rítmica (GR), onde já conquistou, além desse, diversos 
outros prêmios. Confira a íntegra da proposta

Extraordinária aprecia oito projetos quinta-feira

A Câmara Municipal realiza sessão extraordinária nesta quinta, às 10h, para apreciar oito Projetos de Leis, 
sendo sete do Poder Executivo em regime de urgência e um da Comissão de Trabalho, Administração e 
Serviços Públicos. O projeto do Poder Legislativo, apreciado em primeiro turno, dispõe sobre o acesso a 
informações dos Poderes Executivo e Legislativo no Município de Toledo, conforme a Lei de Acesso à 
Informação. Já os projetos do Executivo serão apreciados em votação final em regime de urgência após 
primeira votação na sessão ordinária de segunda-feira, dia 15. Entre eles estão os projetos 207 e 208, que 
concedem incentivos nas forma de imóveis à Primato e à Prati-Donaduzzi, além do 210, que prorroga prazo 
para a implantação em Toledo da nova agência da Receita Federal. Veja mais

Vereador quer informações do Orçamento do Povo e OP 
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Vereador Vagner Delabio
O vereador Vagner Delabio solicitou ao Poder Executivo informações sobre as destinações de bens pelo 
Orçamento do Povo e Orçamento Participativo nos últimos cinco anos. Através do Requerimento nº 409, o 
vereador lembra que a Prefeitura do Município de Toledo, através dos programas “Orçamento do Povo e 
Orçamento Participativo”, tem destinado um valor expressivo para entidades como Associações de Moradores, 
CMEIs, Postos de Saúde, escolas municipais e Grupos de Idosos e pede informações a respeito. O vereador 
considera que há pessoas responsáveis requerendo estes bens e zelando por eles e por isso solicita a relação 
das entidades beneficiadas do Orçamento do Povo e Orçamento Participativo nos anos de 2010, 2011, 2012, 
2013 e 2014, com seus referidos benefícios. Confira a íntegra da proposta

Vereador Expedito Ferreira homenageia Ginástica Rítmica de Toledo
A equipe de Ginástica comandada pela técnica Débora Souza, da Aer Sadia de Toledo, conquistou o 3º lugar 
no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. Como forma de parabenizar a equipe, o vereador Expedito 
Ferreira, apresentou o requerimento 405/2014 apresentando uma Moção de Aplausos. Confira a íntegra da 
proposta 

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/4762_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/4762_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/4766_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/noticias/extraordinaria-aprecia-oito-projetos-quinta-feira
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/4765_texto_integral


Sintomege recebe Moção de Aplausos na Câmara
O Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadoria em Geral (Sintomege) completou 30 anos de 
serviços prestados à sociedade. Como forma de homenagem à entidade o vereador Marcos Zanetti 
apresentou o Requerimento 406/2014 parabenizando a entidade. Confira a íntegra da proposta

Casa de Maria ganha Troféu Sustentabilidade e recebe moção da 
Câmara
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Vereador Marcos Zanetti
O vereador Marcos Zanetti apresentou o Requerimento 408/2014 como forma de manifestação do Legislativo 
Toledano à Casa de Maria pela conquista do Troféu Sustentabilidade. O prêmio leva em conta alguns critérios 
como quantidade de pessoas beneficiadas, criatividade, inovação, durabilidade e correlação da iniciativa com 
um dos princípios do Pacto Global ou um dos objetivos de desenvolvimento do milênio, ambos das Nações 
Unidas. Confira a íntegra da proposta

Vereador solicita painel eletrônico no Teatro Municipal
Com o intuito de manter a população de Toledo informada sobre as programações e eventos realizados no 
Município, o vereador Ademar Dorfschmidt indicou a colocação de um painel eletrônico em frente ao Teatro 
Municipal. Confira a íntegra da proposta 

Escola e Posto de Saúde de B. Vista precisam de condicionadores de ar
O vereador Luiz Johann pediu, através da Indicação nº 625, que a carga de capacidade elétrica da Escola 
Municipal Santo Antônio e do Posto de Saúde da Comunidade de Boa Vista sejam ampliados, e também que 
sejam instalados condicionadores de ar nestes locais. O calor excessivo pode prejudicar os alunos e os 
medicamentos, aponta o vereador. Confira a íntegra da proposta

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/4753_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/4752_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/4764_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/4763_texto_integral


Vereador pede monitoramento do Mini-Hospital         
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Vereador Reinaldo Rocha
Devido a muitas reclamações sobre o atendimento e procedimentos realizados no Mini Hospital do Município, 
na Grande Pioneiro, o vereador Reinaldo Rocha propôs, através da Indicação nº 626, a implantação de 
câmeras de segurança no interior do local. Confira a íntegra da proposta
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