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Câmara debate ação no TJ sobre tributação de imóveis

A Câmara de Toledo realizou reunião nesta quarta-feira, dia 
22, a partir das 14h, presidida pelo vereador Antônio Zóio, 
para discutir a situação e perspectivas a partir de ação que tra-
mita no Tribunal de Justiça em torno do reajuste diferenciado 
do valor venal dos imóveis do município. A situação foi infor-
mada à Câmara através do Ofício n° 0254, da Subprocuradoria 
de Justiça do Tribunal de Justiça, o que motivou o presidente 
da Câmara a convidar a Mesa Diretora. A questão de Tole-
do foi encaminhada à 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, 
onde teve decisão unânime e foi encaminhada ao Pleno para 
caso seja declarada a inconstitucionalidade da norma toleda-
na. O Município de Toledo recebeu a decisão no dia 8 de maio 
e tem prazo de 30 dias para manifestar-se sobre três aspectos 
envolvidos no julgamento. Saiba mais

Reunião da mesa da Câmara contou com diretor da Fazenda, advogados da 
Câmara e Prefeitura  

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/camara-debate-acao-no-tj-sobre-tributacao-de-imoveis-de-toledo 


CPI ouve supervisor da Transportec e requer cópias de notificações

CPI da coleta de lixo ouviu dois depoimentos em reunião na quarta-feira, dia 
22 de maio  
A Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Câmara 
de Toledo para investigar  “as falhas na prestação de serviços 
público na coleta de lixo” reuniu-se na quarta-feira, dia 22 de 
maio, para ouvir os depoimentos do supervisor da Transpor-
tec, Coleta e Remoção de Resíduos Ltda., Marcos “Picolé” dos 
Santos Rodrigues, e do contador da Prefeitura de Toledo, Mil-
ton Endler. A CPI é integrada pelo presidente, Marcos Zanet-
ti, o vice-presidente Airton Savelllo; o relator Vagner Delabio e 
os membros Renato Reimann e Ademar Dorfschmidt. Também 
acompanharam a reunião os vereadores Leoclides Bisognin, 
Valtencir Careca, Janice Salvador, Marli do Esporte, Walmor 
Lodi, Pedro Varela  e Olinda Fiorentin. Confira

Moção aplaude Luiz Cláudio Belloto por nomeação na Academia de Letras 

A sessão da Câmara de Toledo em 20 de maio, segun-
da-feira, teve apresentado o Requerimento nº 134, que 
propõe moção de aplausos a Luiz Cláudio Belloto, pela 
nomeação na Academia de Letras de Toledo. “A Acade-
mia de Letras de Toledo é uma sociedade civil sem fins 
lucrativos, declarada de utilidade pública”, apontam os 
vereadores.Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/cpi-ouve-supervisor-da-transportec-e-requer-copias-de-notificacoes 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-luiz-claudio-belloto-por-nomeacao-na-academia-de-letras 


Silêncio na Câmara homenageia presidente do Conselho de Saúde

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 
20, homenageou o presidente do Conselho Municipal 
de Saúde, Dorival Moreira da Silva, falecido no fim de 
semana. A vereadora Olinda Fiorentin, ex-presidente 
da CSS-Comissão de Saúde, Seguridade Social e Cida-
dania, registrou o falecimento de Dorival, ocorrido no 
sábado, dia 18, e solicitou a homenagem, lembrando 
o trabalho voluntário que realizava há vários anos no 
organismo “em amor à saúde de Toledo”. Outros vere-
adores destacaram sua atuação voluntária por Toledo 
e foi proposta homenagem em próprio público com seu 
nome. Entenda

Vereadores e público presente na sessão fizeram minuto de silêncio por  Do-
rival Moreira e  Domingosconvite a visitar Toledopela atuação em Toledo

Moção aplaude Davi Pereira por nomeação na Academia de Letras 

Foi apresentado na Câmara de Toledo o Requerimento nº 
135, que propõe moção de aplausos a  Davi Pereira, pela 
nomeação na Academia de Letras de Toledo. O documen-
to foi apresentado na sessão da Câmara de Toledo em 20 
de maio, segunda-feira, sendo subscrito por 19 vereado-
res. “A Academia de Letras de Toledo é uma sociedade 
civil sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública”, 
aponta o documento.. Confira

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-faz-minuto-de-silencio-por-presidente-do-conselho-de-saude 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-davi-pereira-por-nomeacao-na-academia-de-letras 


Moção repudia cortes de recursos no Ministério da Educação

A Câmara de Toledo teve apresentado o Requerimen-
to nº 133, que  propõe moção de repúdio ao Ministério 
da Educação tendo em vista os recentes cortes dos re-
cursos financeiros destinados à Educação. O documen-
to é dirigido ao novo ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, apontando que ao menos R$ 2,4 bilhões que 
estavam previstos para investimentos em programas 
da educação infantil ao ensino médio foram bloqueados, 
assinalando ainda que as universidades federais estão 
sem R$ 2,2 bilhões. “Quando se trata de comparar os 
níveis de ensino no País como forma de justificar qual-
quer corte, o Brasil precisa investir mais na Educação 
de forma global", apontam os vereadores. Entenda

Sargento bombeiro recebe moção pelos seus 31 anos de serviço
Na 16º sessão ordinária, na segunda-feira (20), foi apresentada 
uma moção de aplausos ao sargento Luiz Carlos Alves da Silva, 
pelos 31 anos de serviços prestados ao Corpo de Bombeiros do 
Paraná, através do Requerimento nº 128/2019. Luiz Carlos Al-
ves da Silva adentrou no serviço militar no dia 27 de outubro de 
1988 e em 19 de dezembro de 2018 assumiu como 2° sargento.
Confira

A sessão da Câmara de Toledo em 20 de maio, segunda-feira, 
teve apresentado o Requerimento nº 132, subscrito por 16 ve-
readores, propondo moção de aplausos à Guarda Municipal de 
Toledo pelos 25 anos de sua criação.A Guarda Municipal de To-
ledo criada no dia 13 de maio de 1994 pelo então prefeito Albi-
no Corazza Neto,  com o objetivo de proteção de bens, serviços 
e instalações públicas, destaca o documento, apontando porém  
que com o passar dos anos tenha assumido novas demandas do 
poder público como rondas, patrulhamentos, e posteriormente 
fiscalização do Estacionamento Regulamentado e do trânsito e 
recentemente a conferência de bagagem no Aeroporto Munici-
pal de Toledo.Saiba Mais.

Moção aplaude 25 anos da Guarda Municipal de Toledo

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-repudia-cortes-de-recursos-no-ministerio-da-educacao 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/sargento-bombeiro-recebe-mocao-pelos-seus-31-anos-de-servico  
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-25-anos-da-guarda-municipal-de-toledo 


CMA visita empresa de compostagem de resíduos orgânicos

Vereadores da Comissão do Meio Ambiente durante a visita à empresa de com-
postagem
Os vereadores da Comissão do Meio Ambiente da Câmara de Tole-
do estiveram visitando a empresa Compostec Soluções Ambientais, 
junto à PR 317, na manhã de 10 de maio, de sexta-feira. A visita 
reuniu os vereadores Edmundo Fernandes, presidente da Comis-
são do Meio Ambiente, além dos membros Leandro Moura, Pedro 
Varella e Janice Salvador. Na visita os vereadores foram recebidos 
pelo diretor da Compostec, Leandro Azevedo, além de outros mem-
bros da equipe, visitando as instalações e acompanhando explana-
ção com auxílio de multimídia sobre a empresa, que trata resíduos 
como folhas e galhos recolhidos da arborização urbana. Saiba Mais

Empresa contábil recebe moção por 40 anos de atuação

O Requerimento nº 130/2019, apresentado na segunda-feira 
(20), na 16º sessão ordinária, propõe uma moção de aplau-
sos à Gruber Contabilidade, pelos seus 40 anos de funda-
ção. Fundada em 1979 pelo contabilista Ferdinand Gruber, 
a Gruber Contabilidade iniciou suas atividades num tempo 
em que Toledo estava prestes a começar um grande ciclo de 
desenvolvimento e hoje conta com um espaço  com mais de 
1.500 metros quadrados e capacidade para abrigar mais de 
100 colaboradores, aponta o documento.  Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/cma-visita-empresa-e-conhece-tecnologia-de-compostagem 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/empresa-contabil-recebe-mocao-por-40-anos-de-atuacao 


Moção parabeniza pioneira pela comemoração de 100 anos

O Requerimento nº 131/2019,  propôs uma moção de aplau-
sos à senhora Emazir de Lima Freitas, pela comemoração do 
centésimo aniversário, no dia 17 de maio. Emazir de Lima 
Freitas, conhecida popularmente por Dona Cota, nasceu em 
17 de maio de 1919, em  Guarapuava e chegou em Toledo 
em 1948, com 29 anos, vindo de carroça junto com o esposo, 
Abel Batista de Freitas, com quem teve dez filhos. Por cinco 
anos ela trabalhou com o marido puxando toras com uma 
junta de doze bois que ela mesma conduzia. Saiba Mais 

Projeto de artes marciais de Toledo recebe moção de aplausos

Na segunda-feira (20), foi realizada a 16º sessão ordinária 
da Câmara de Toledo, em que foi apresentada uma moção 
de aplausos à Associação Toledana de KickBoxing, pelo 
trabalho desenvolvido com o projeto KickBoxing Renova-
ção, através do Requerimento nº 129/2019.O Projeto de 
KickBoxing Renovação tem como diretriz educar e socia-
lizar meninos e meninas de 07 a 17 anos através do espor-
te. Entenda 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-parabeniza-pioneira-pela-comemoracao-de-100-anos 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/projeto-de-artes-marciais-de-toledo-recebe-mocao-de-aplausos 
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Moção aplaude nova nomeação para Academia de Letras de Toledo

O Requerimento nº 127/2019, faz uma moção de aplausos a Sô-
nia Aparecida Marta, pela nomeação na Academia de Letras de 
Toledo, na 16º sessão ordinária da Câmara de Toledo. No dia 03 
de maio, em uma solenidade na entidade, o nome de Sônia Apa-
recida Marta foi nomeado para compor a cadeira número 30 da 
Academia de Letras de Toledo. confira

O requerimento foi apresentado na sessão de segunda feira

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
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/518 
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/518 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-nova-nomeacao-para-academia-de-letras-de-toledo 

