
38ª Sessão - Edição n°136- Câmara Municipal -Novembro de 2017

Câmara ratifica doação de área para escola estadual de 2014

A Comissão Parlamentar de Inquérito solicitada pelo Requerimento nº 131 e instalada pela 
A Câmara Municipal de Toledo aprovou em turno final na sessão de segunda-feira, dia 6, 
nova doação de área de 6.748,32m² ao Estado do Paraná para construção de escola no Lo-
teamento Parque Residencial Recanto Verde devido à perda do prazo inicial de 3 anos. A 
proposta, de autoria do Poder Executivo, está no Projeto de Lei nº 138, que segundo sua 
ementa “ratifica a desafetação e a doação de imóvel integrante do patrimônio público mu-
nicipal de Toledo ao Estado do Paraná, autorizadas pela Lei “R” nº 42/2014”. A nova pro-
posta elimina a exigência de prazo de 3 anos para a construção do prédio no terreno doado 
pelo Município de Toledo, a qual constava na primeira doação, feita em 2014. Veja mais

Ratificação da doação feita em 2014 e vencida em abril foi votada em turno final na segunda-feira

Câmara aprecia alterações na educação integral de Toledo
A Câmara Municipal começa a apreciar nesta semana o Projeto de Lei nº 161, que “altera a legis-
lação que dispõe sobre a Educação em Tempo Integral em instituições escolares do Município 
de Toledo”. A proposição, de autoria do Poder Executivo, foi encaminhada à Câmara Municipal 
pelo prefeito Lucio de Marchi através da Mensagem nº 126, de 1º de novembro, com pedido 
de urgência. A proposta altera a Lei Municipal nº 2.189/2015, que trata da educação integral, 
quanto aos itens que asseguram ao aluno a continuidade no ensino integral no ano seguinte e a 
abertura de uma escola em tempo integral a cada no em Toledo, entre outras disposições. Confira
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http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-ratificacao-de-doacao-de-area-para-escola-estadual
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprecia-alteracoes-na-educacao-integral-de-toledo


Câmara parabeniza Sicredi por evento com caçadores de bons exemplos
Foto: Fotos Torres

A Câmara Municipal de Toledo entregou na  segunda-feira, dia 6, ao vice-presidente da Sicredi 
Progresso PR/SP, Elton Alceu Endler, uma moção de aplausos pela realização da palestra “Os 
caçadores de bons exemplos”. O evento, com a presença do casal Iara e Eduardo Xavier, que há 
cerca de 7 anos percorrem o Brasil buscando iniciativas para melhorar o país e fazer a diferen-
ça, foi realizado pela cooperativa no  dia 18 de outubro. O Requerimento nº 182, subscrito por 
8 vereadores, destaca que a palestra em Toledo foi de extrema importância, pois acendeu nas 
mentes daqueles que assistiram, o desejo de contribuir para uma sociedade melhor. Entenda

O vice-presidente da Sicredi Progresso PR/SP, Elton Alceu Endler, recebe a moção de aplausos dos vereadores 
pela realização da palestra “Os caçadores de bons exemplos”

Enfermeira recebe moção por trabalho na saúde de Toledo
Foto: Fotos Torres

A enfermeira Adiles com o neto e colegas de enferma-
gem e da saúde recebe a homenagem dos vereadores na 
sessão da Câmara

A Câmara Municipal teve apresentado o Re-
querimento nº 181, que propõe moção de 
aplausos à enfermeira Adiles Dasoler Frie-
drich, pela dedicação à saúde pública no Mu-
nicípio de Toledo. O documento foi proposto 
na sessão de segunda-feira, dia 30, subscri-
to por 10 vereadores e expressa “votos de 
aplausos desta Casa de Leis pelos seus anos 
de dedicação à saúde pública”. Nascida em 
Concórdia, SC, há 78 anos, ela veio  residir 
em Toledo com seu marido Rosauro Dalci-
no Friederich, construiu sua família e firmou 
raízes, sendo a primeira enfermeira contra-
tada pelo Município de Toledo. Inicialmente 
atuou no antigo Centro Social Urbano-CSU, 
em 1983, passando ao Mini Hospital após 
a sua consolidação. “É profissional referên-
cia na área da saúde”, aponta o documento 
da Câmara Municipal de Toledo. Confira

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-parabeniza-sicredi-por-evento-com-jornalistas-cacadores-de-bons-exemplos
http://www.toledo.pr.leg.br/mocao-aplaude-atuacao-de-enfermeira-na-saude-de-toledo


Vereadores destacam 50 anos da Paróquia de Novo Sarandi
Foi apresentado na sessão de segunda-feira, dia 6 de novembro, o Requerimento nº 
196, subscrito por 13 vereadores, que propõe moção de aplausos pelos 50 anos da Pa-
róquia Nossa Senhora das Graças, do Distrito de Novo Sarandi. Para poder se reunir e 
alimentar esta fé, os então moradores reuniram-se, no dia 17 de abril de 1952, com o 
padre Antônio Patuí com a finalidade de fundar a comunidade católica local como ca-
pela da Paróquia de Toledo. Em maio de 1967 a capela tornou-se paróquia, tendo como 
1º pároco o padre Aloisio Baumeister, sendo constituída pelas capelas de São Mi-
guel, Linha Giacomini, Vila Cristal, Nova Santa Rosa e Alto Santa Fé. Saiba mais
Câmara aprecia proposta de iniciar investimentos na BR 467
Está em tramitação na Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 125, do Poder Executi-
vo, que prevê autorização do Poder Legislativo ao Executivo para custear até R$ 71 
mil para estudo visando investimentos na BR 467, que liga Toledo a Cascavel. A pro-
posta enviada pelo prefeito Lucio de Marchi à Câmara “autoriza o Município de Tole-
do a custear despesas com a elaboração de projetos técnicos de engenharia para adequa-
ções no viaduto situado no entroncamento da Rodovia BR-467 com a Avenida Egydio 
Jeronymo Munaretto”. O objetivo é bancar o valor de estudo visando investimentos 
no sentido de ampliar o viaduto de ligação da rodovia com a Avenida Egydio Muna-
retto e estabelecer uma via paralela até o acesso ao Distrito de Bom Principio. Entenda

Câmara entrega homenagem a produtor por cuidado ambiental
Foto: Fotos Torres

A Câmara Municipal de Toledo homenageou nesta segunda-feira, dia 6 de novembro, o produ-
tor rural Elton Jorge Jurack pela elaboração do Plano de Manejo na Reserva Ambiental RPPN  
(Reserva Particular de Patrimônio Natural) Recanto Verde. A área junto ao Parque do Povo, na 
Vila Industrial, tem 2,66 hectares de mata nativa que reúne aves e mamíferos da fauna nativa, 
além de nascentes. A área de preservação foi oficializada em 2011, através da  Portaria n°125 
do IAP-Instituto Ambiental do Paraná. Pela importância ambiental da iniciativa de Elton Jor-
ge Jurack foi apresentado na sessão do dia 30 de outubro o Requerimento nº 180, que propõe 
moção de aplausos ao produtor. Elton Jorge Jurack recebeu a homenagem nesta segunda-fei-
ra, antes da sessão ordinária da Câmara, das mãos do vereador Albino Corazza. Veja mais

O produtor Elton Jurack, com a filha Denise e genro Edson, além do filho Walles e nora Eliane, ao lado dos netos 
Gabriel, Rafaela, Guilherme e Miguel, recebe a homenagem dos vereadores

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-destacam-50-anos-da-paroquia-de-novo-sarandi
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprecia-proposta-de-iniciar-investimentos-na-br-467


Coral Sadia BRF canta na abertura da sessão da Câmara
Foto: Fotos Torres

A Câmara Municipal de Toledo entregou na  segunda-feira, dia 6, ao vice-presidente da Sicredi 
O  Coral Sadia BRF Encanto participou da sessão ordinária da Câmara Municipal de Toledo, 
entoando o Hino Nacional na sua abertura, na segunda-feira, dia 6 de novembro. O grupo 
reuniu 21 cantores coralistas  regidos pelo maestro Nelson Engelmann, tendo ao piano o ins-
trumentista Carlos Londero. O Coral  Sadia BRF Encanto também recebeu dos vereadores o 
Requerimento nº 187, apresentado na sessão do dia 30 de outubro, subscrito pelos 19 verea-
dores, propondo “moção de aplausos ao Coral Sadia BRF Encanto, de Toledo, pelos 21 anos 
de serviços prestados à cultura toledana”. O documento lembra a trajetória do grupo e destaca 
sua importância para a cultura de Toledo e da região e a informação de que seria o mais antigo 
do mundo corporativo brasileiro. A Câmara destaca suas mais de duas décadas de existência 
ininterrupta e presta sua homenagem “como forma de gratidão a todas e a todos os responsá-
veis pela existência do Coral Sadia BRF Encanto, que tanto honra o povo toledano”. Confira

O Coral Sadia BRF recebe a homenagem dos vereadores antes de abrir a sessão da Câmara Municipal de Toledo

Moção aplaude Cojem por Destaque Empresarial
Na sessão da Câmara Municipal de segunda-feira, dia 6 de novembro, 18 vereadores pediram 
no Requerimento nº 195/2017 uma Moção de Aplausos ao COJEM, homenageando a 13ª edi-
ção do Prêmio Toledo Destaque Empresarial e a 4ª do Destaque Empreendedor. O Conselho do 
Jovem Empreendedor de Toledo (COJEM) é vinculado à Associação Comercial e Empresa-
rial de Toledo (ACIT), e tem como principal objetivo promover o desenvolvimento de novos 
líderes no município. O conselho organiza o Prêmio Toledo Destaque Empresarial, que serve 
para homenagear os negócios que estão mais presentes nas mentes dos toledanos, e o Prêmio 
Destaque Empreendedor, voltado para indivíduos que se distinguem por suas boas práticas de 
gestão empresarial. Neste ano o evento de premiação foi no dia 28 de outubro, no Madaly Even-
tos, contando com o envolvimento de 60 acadêmicos, e premiando 116 segmentos. Saiba mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/8486_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-destacam-50-anos-da-paroquia-de-novo-sarandi
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Requerimento destaca 31 anos de empresa toledana de calçados 
O Requerimento nº 197, subscrito por  18 vereadores, destaca os 31 anos de funda-
ção da empresa Bompel Indústria de Calçados. Tendo como sócios-proprietários Eloi 
e Irceu Bombonatto, a empresa atualmente conta com 509 colaboradores diretos e in-
diretos. Juntos, eles produzem mais de 7.500 pares de sapatos por dia em uma área 
de 5.800 m². Fundada em 29 de outubro de 1986, a Bompel dirigiu sua atuação para a 
área de calçados de segurança e hoje conta com curtume próprio, onde são industria-
lizados os couros utilizados nos calçados, destaca o documento apresentado na Câ-
mara Municipal de Toledo  na sessão de segunda-feira, dia 6 de novembro. Veja mais
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