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Câmara aplaude escola de Dois Irmãos pelos seus 65 anos 

Na sétima sessão ordinária da Câmara foi pedida, atra-vés do Requerimento nº 32, uma moção de aplausos à Escola Municipal Princesa Isabel, do Distrito de Dois Irmãos, pelos 65 anos de instalação no Município de To-ledo. Ela iniciou em 1953, numa construção de madeira e no início os pais ajudavam a bancar o salário do pro-fessor diretamente. Depois, em 1974, a escola  foi cons-truída em prédio de alvenaria. Na nova sede ela passou a atender do pré-escolar até a quarta série. Em 2007, houve a reforma e a ampliação do local. .Saiba mais

: Sessão da Câmara teve apresentada moção de aplausos à escola do Distrito de Dois Ir-
mãos 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-norma-sobre-placas-de-inauguracao-de-obras
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-escola-princesa-isabel-pelos-seus-65-anos


No dia 19 de março foi realizada a sétima sessão ordi-nária da Câmara em que foi apresentada uma moção de aplausos pela passagem dos 10 anos de implantação do Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária, através do Requerimento nº 36/2018. O Batalhão de Patrulha Es-colar Comunitária é uma Unidade da Polícia Militar, res-ponsável pelo Programa Patrulha Escolar Comunitária e o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – Proerd, que de 2002 a 2017 capacitou 22.312 alunos dos 5º anos das escolas municipais. .Entenda

Vereadores destacam 10 anos da Patrulha Escolar-Proerd 

Moções destacam escolas por Jornada de Educação 
Alimentar e Nutricional
Foi pedida uma moção de aplausos à Fundação Educacio-
nal de Toledo – FUNET e outra à Escola Municipal Dr. 
Borges de Medeiros, pelo 1º lugar na Jornada de Educação 
Alimentar e Nutricional 2017, 1 ª Edição, na sétima ses-
são ordinária da Câmara de Toledo. O projeto teve início 
devido à iniciativa do professor Guilherme Kaiser Breda, 
que elaborou um projeto educacional sobre saúde alimen-
tar, sendo bem aceito e recebendo o apoio dos professores 
e da instituição.A metodologia participativa envolve ativi-
dades lúdicas, interdisciplinares e que contam com apoio 
de empresários, nutricionistas, merendeiras, comunidade 
escolar e outros, mostrando que alimentar-se bem é di-
vertido e que nutricionista é alguém legal e amigo. Saiba 
mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/audiencia-na-camara-expoe-dados-da-educacao-e-professores/edit?_authenticator=b65d43048301a98f9554f0d8f71c5ffc4e274ae8
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-aplaudem-os-10-anos-do-projeto-proerd
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocoes-destacam-escolas-pelo-1o-lugar-na-jornada-de-educacao-alimentar-e-nutricional
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocoes-destacam-escolas-pelo-1o-lugar-na-jornada-de-educacao-alimentar-e-nutricional


Cast usa Tribuna Livre e expõe despesas e uso de reservas

A Tribuna Livre da Câmara Municipal abordou na sessão 
desta segunda-feira, dia 19, a situação da Cast-Caixa de 
Assistência dos Servidores de Toledo, a qual vem enfren-
tando dificuldades para honrar suas despesas apenas com 
as receitas que reúne, tendo lançado mão de suas reservas. 
A superintendente da Cast, Ângela Maria Zoletti, disse 
aos vereadores que em 2009 o saldo ficou em R$ 1,6 mi-
lhão e em 2011 caiu para R$ 746 mil, o que a superinten-
dente apontou como uma “queda violenta”. O crescimento 
das despesas levou a Cast a usar R$ 468 mil da sua reser-
va, segundo sua superintendente, que convidou a todos 
para participar  na quarta-feira, dia 21, às 18h, da assem-
bleia anual de prestação de contas da entidade na Câmara 
Municipal.   Saiba mais

Superintendente falou aos vereadores sobre as despesas e receitas da caixa de assistência dos 
servidores

Vereadores solicitam informações referentes à Emdur

Na sétima sessão ordinária da Câmara foi solicitado pelos vereadores informações sobre a Empresa de Desenvolvi-mento Urbano e Rural de Toledo – Emdur. O pedido foi feito , através do Requerimento nº 39/2018, no dia 19 de março. O requerimento foi subscrito pelos vereadores Leo-clides Bisognin, Marli do Esporte, Corazza Neto, Ademar Dorfschmidt, Marcos Zanetti e Marly Zanete. .Entenda

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/8819_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/cast-usa-tribuna-livre-e-expoe-despesas-e-uso-de-reservas
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-solicitam-informacoes-referentes-a-emdur


Moção na Câmara destaca rede de Hotéis Maestro

Vereadores propuseram moção de aplausos ao projeto por sua atuação e geração de atletas de 
destaque

Na sétima sessão da Câmara, dia 19, os vereadores fizeram 
uma moção de aplausos à rede de Hotéis Maestro pela dedi-
cação e trabalho realizado em prol da região Oeste, através 
do Requerimento nº 30/2018. No documento contam a his-
tória da rede de hotéis, iniciada em 1957, quando chegou à 
Região Oeste o casal gaúcho Julio e Frida Baumgart, com 
cinco filhos pequenos, os quais adquiriram uma pequena área 
de terras no então Distrito de Nova Santa Rosa, município 
de Toledo, desenvolvendo atividades que levaram a família 
ao comércio e ao setor hoteleiro. Hoje a rede tem unidades 
em Toledo e Cascavel. Saiba mais

Moção na Câmara aplaude 28 anos da Ginástica Rítmica

Na sessão ordinária da Câmara na segunda-feira, dia 19, foi 
solicitada, a partir do Requerimento 33/2018, uma moção 
de aplausos à Associação Toledana de Ginástica Rítmica 
Desportiva, pelos 28 anos do Projeto de Ginástica Rítmica. 
Iniciada na década de 90, a Ginástica Rítmica tem uma tra-
jetória de sucesso e conquistas, aponta o documento. Mi-
lhares de crianças já participaram do projeto, conhecendo 
o esporte e descobrindo a importância dele para ter mais 
saúde e qualidade de vida e diversos atletas do rendimento 
se destacaram em competições nacionais e internacionais.  
Saiba mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-destaca-trajetoria-da-rede-hoteis-maestro
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-os-28-anos-da-ginastica-ritmica-de-toledo


Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br

Veja todas as propostas 
da sessão de 19/03/18

Vereadores destacam atuação de escrivão de polícia

A partir do Requerimento nº 31/2018, apresentado na sessão 
de segunda-feira, dia 19, é solicitada uma moção de Aplausos 
ao Escrivão de Polícia Civil Vilmar Hang. A justificativa para 
o pedido, feito  na sétima sessão da Câmara, realizada no dia 
19 de março, é “os bons serviços prestados à Polícia Civil do 
Estado do Paraná”. Saiba mais

CFO debate extinção de secretarias e revisão de cargos e FGs
A Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo ve-
reador Leoclides Bisognin e integrada também pelos ve-
readores Airton Savello, Corazza Neto, Walmor Lodi e 
a vereadora Janice Salvador, teve reunião ordinária nesta 
terça-feira, dia 20, quando debateu o Projeto de Lei nº 9, 
do Poder Executivo, que altera a estrutura de órgãos e de 
cargos em comissão da administração direta do Município 
de Toledo e que define as respectivas atribuições. A pro-
posição de autoria do Poder Executivo está em tramitação 
na Câmara, sendo apreciada pela CFO, onde o relator Bi-
sognin fez uma explanação acerca do texto e em seguida 
um debate discutiu a proposta, especialmente a extinção 
das secretarias da Mulher e da Juventude enquanto pastas 
autônomas.Saiba mais

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/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=442&dat_sessao=26/02/2018
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=446&dat_sessao=19/03/2018
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=446&dat_sessao=19/03/2018
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-destacam-atuacao-de-escrivao-de-policia
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/cfo-debate-extincao-de-secretarias-e-revisao-de-cargos-e-fgs

