
39ª Sessão - Edição n°137- Câmara Municipal -Novembro de 2017

Câmara de Toledo aprova LOA 2018 de R$ 547,3 milhões

A Câmara Municipal de Toledo aprovou, com o voto favorável de todos os vereadores, a 
LOA-Lei Orçamentária Anual para 2018, definida no Projeto de Lei nº 140, que estima 
receitas e fixa despesas de R$ 547,3 milhões para o próximo exercício, ou 1,67% acima 
do orçamento deste ano. A votação final foi realizada na sessão de segunda-feira, dia 13, 
quando não foi realizado o Grande Expediente devido à prioridade regimental à matéria 
orçamentária. O Projeto de Lei nº 140/2017 foi enviado à Câmara em 29 de setembro e 
teve sua apreciação conduzida pela CFO-Comissão de Finanças e Orçamento, que recebeu 
e analisou emendas dos vereadores e da sociedade organizada e realizou audiência pública 
em 17 de outubro. A proposta foi  apreciada em primeiro turno no dia 6, sendo aprovada por 
unanimidade, como também ocorreu na votação final na segunda-feira, dia 13. Saiba mais

Vereadores aprovaram por unanimidade a proposta orçamentária paras 2018 nas duas votações 

Câmara parabeniza Bom Jesus por destaque em percentual de doadores
A Câmara Municipal recebeu na sessão de segunda-feira, dia 13, o Requerimen-
to nº 200, que propõe moção de aplausos ao Hospital Bom Jesus pelo destaque no es-
tado do Paraná no percentual de conversão dos potenciais doadores de órgãos e teci-
dos para transplantes. A proposição foi subscrita por 7 vereadores e destaca a conquista 
pelo Bom Jesus pelo segundo ano do título de destaque estadual pelo melhor percen-
tual de conversão de potenciais doadores de órgão e tecidos em doadores efetivos. 
Os vereadores Ademar Dorfschmidt, Antonio Zóio, Corazza Neto, Leoclides Bi-
sognin, Marcos Zanetti, Marli do Esporte e Marly Zanete no documento parabe-
nizam “todos os profissionais que se dedicam 24 horas por dia nessa nobre mis-
são que tem salvado muitas vidas, por mais esta conquista alcançada”. Entenda

Foto: Paulo Torres

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-de-toledo-aprova-loa-2018-de-r-547-3-milhoes
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/8540_texto_integral


Câmara homenageia Cojem pelo 13º Prêmio Destaque Empresarial
Foto: Fotos Torres

Integrantes do Cojem- Conselho do Jovem Empreendedor de Toledo, acompanharam a 
sessão ordinária da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 13. O grupo, liderado pelo 
presidente do Cojem, Carlos Eduardo Tomasini, recebeu dos vereadores o Requerimento 
nº 195, que requer moção de aplausos ao Conselho do Jovem Empreendedor de Toledo. 
O documento destaca a realização pelo Cojem do 13º Prêmio Toledo Destaque Empresa-
rial, onde representantes de 116 segmentos foram premiados durante evento no dia 28 de 
outubro, após pesquisa feita por 60 acadêmicos abrangendo 17 regiões distintas do mu-
nicípio visando apurar as empresas mais lembradas pelo consumidor em Toledo. Confira

Representantes do Cojem receberam a homenagem dos vereadores na sessão de segunda-feira”

Integrantes da Paróquia de Novo Sarandi participam de sessão
Foto: Fotos Torres

Pároco e presidente da Paróquia Nossa Senhora das 
Graças receberam homenagem dos vereadores

O presidente e integrantes da Paróquia Nos-
sa Senhora das Graças, do Distrito de Novo 
Sarandi, participaram da sessão da Câmara 
Municipal na segunda-feira, dia 13. O pre-
sidente Saldir Felipe Genovei, juntamente 
com o pároco, Vanderlei Gheleri, ao lado 
dos demais membros da comunidade e re-
presentantes da Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima, receberam dos vereadores o Re-
querimento nº 196, subscrito por 13 verea-
dores, que propõe moção de aplausos pelos 
50 anos da Paróquia Nossa Senhora das Gra-
ças, do Distrito de Novo Sarandi. Saiba mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-homenageia-cojem-pelo-13o-premio-destaque-empresarial
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/integrantes-da-paroquia-de-novo-sarandi-participam-de-sessao


Casal comemora Bodas de Vinho e recebe moção da Câmara
Foi apresentado na Câmara Municipal o Requerimento nº 201, que propõe moção de aplau-
sos ao casal Erica e Anselmo Porsch, pelos 70 anos de união conjugal. Os vereadores 
no documento “ compartilham da felicidade e alegria do casal, apresentando os votos de 
louvor e congratulações, extensivos aos filhos, netos, genros, noras, e demais familiares”. 
O casal celebra Bodas de Vinho no dia 18 de novembro, na comunidade de São Miguel. Os 
vereadores Renato Reimann, Airton Savello, Edmundo Fernandes, Gabriel Baierle, Geni-
valdo Paes, Leandro Moura, Luís Fritzen, Neudi Mosconi, Olinda Fiorentin, Valtencir Ca-
reca, Vagner Delabio e Walmor Lodi destacam o significado da união do casal. “(…) depois 
de tantos anos juntos, cumplicidade, confiança, companheirismo e fidelidade são provas de 
um amor verdadeiro construído durante a vida toda de um casal. Nada mais significativo 
que o vinho para representar uma data tão importante como essa”, aponta a manifestação 
da Câmara de Toledo ao casal Erica e Anselmo Porsch, pelos 70 anos de casados. Entenda

Atleta é homenageada por convocação aos XXIII Jogos Sul-Americanos
A estudante Ana Carolina Bonsere foi homenageada na sessão da Câmara Municipal na se-
gunda-feira, dia 6 de novembro, pela sua atuação como atleta de tênis de mesa. A estudante 
recebeu dos vereadores o Requerimento nº 188, que propôs moção de aplausos a Ana Caro-
lina pela representação do Município de Toledo na disputa dos XXIII Jogos Sul-Americanos 
Escolares, a serem realizados na Cidade de Cochabamba, na Bolívia, no mês de dezembro. 
Ela foi convocada para integrar a esta delegação devido ao seu desempenho na partici-
pação dos Jogos Escolares da Juventude, realizados recentemente em Curitiba. Veja mais
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