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Câmara inicia apreciação final da LDO 2018 de Toledo

A Câmara Municipal iniciou na segunda-feira, dia 21, a apreciação final da LDO-Lei de Di-
retrizes Orçamentárias para 2018, que estabelece as linhas gerais para a elaboração da LO-
A-Lei Orçamentária Anual para o próximo ano. A LDO 2018 está prevista no Projeto de Lei 
nº 71, que “estabelece as metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 
2018, além de orientações à elaboração do Orçamento-Programa do Município de Toledo, 
para o exercício de 2018”. A proposta da LDO foi entregue à Câmara em junho e despachada 
à CFO -Comissão de Finanças e Orçamento, que recebeu e despachou 16 emendas à LDO, 
encerrando sua análise em reunião extraordinária na manhã da sexta-feira, dia18. Entenda

Comissão realizou reunião extraordinária para analisar propostas de emendas à LDO

Coral Cristo Rei recebe moção da Câmara por seus 69 anos
A Câmara Municipal aprovou na sessão de segunda-feira, dia 21, requerimento de mo-
ção de aplausos ao Coral Cristo Rei pela passagem dos 69 anos de sua atuação. Fundado 
antes da criação do Município de Toledo, o Cristo Rei é um dos mais tradicionais corais 
do Paraná e atualmente organiza o Encontro Municipal de Corais, evento já tradicional 
voltado ao canto coral e que tem reunido corais de Toledo e da região e também de ou-
tros estados. O Coral Cristo Rei foi criado no dia 15 de agosto de 1948, pouco mais de 
dois anos após a chegada dos primeiros colonizadores, já estando ativo quando da eman-
cipação político-administrativa de Toledo, em 14 de dezembro de 1952. Saiba mais
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http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-inicia-apreciacao-final-da-ldo-2018-de-toledo
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/8154_texto_integral


Requerimento destaca 30 anos do Encontro Nacional de Microbacias

A sessão da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 21, teve apresentado o Reque-
rimento nº 136/2017, que propõe moção de aplausos à Associação dos Engenheiros 
Agrônomos de Toledo – AEA pelos 30 anos da realização do 1º Encontro Nacional de 
Manejo Integrado de Solos e Águas em Microbacias Hidrográficas. O evento, realiza-
do em Toledo, ocorreu nos dias 18 a 20 de agosto de 1987, no auditório do Colégio La 
Salle e foi organizado pela entidade. O documento assinado por 15 vereadores des-
taca que no encontro houve o lançamento do Programa de Manejo Integrado do Solo e 
da Água, que era coordenado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Pa-
raná e executado em conjunto com as Secretarias Municipais de Agricultura. Veja mais

Vereadores destacam no documento a conservação de solos e água em Toledo, que motivou o evento 
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Vereadores pedem Moção de Aplausos à “Tia Chica”
A professora Francisca Otilia Schons, ou Tia Chica, nasceu em 31 de julho de 1950, em 
Mentenegro, Rio Grande do Sul. Esta iniciou sua carreira como educadora em 1974, no 
Colégio La Salle, e desde então já somou 43 anos de dedicação ao ensino no Município de 
Toledo. Além de formada em Pedagogia pela Facivel (Faculdade de Educação Ciências e 
Letras de Cascavel), e Filosofia pela Faculdade de Ciências Humanas Arnaldo Busato de 
Toledo (Facitol), se especializou em Educação, Filosofia e Existência e em Psicopedagogia, 
e ainda concluiu uma Pós-Catequética e uma Pós em Protagonismo e Pastoral da Educação. 
Também já atuou na Pastoral do Colégio La Salle, na Coordenação da Diocese de Toledo, 
na Coordenação Bíblica Catequética da Dioceses de Toledo e na Coordenação do 1º ao 4º, 
do Colégio La Salle. Levando em consideração todos esses anos de serviço ao Município de 
Toledo, a Vereadora Olinda Fiorentin, e os Vereadores Airton Savello, Edmundo Fernandes, 
Gabriel Baierle, Marcos Zanetti, Pedro Varela, Vagner Delabio e Valtencir Careca solicitam 
no Requerimento nº 138/2017 uma Moção de Aplausos a essa excelente educadora. Confira

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/8153_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/8155_texto_integral


Polícia Militar é homenageada em Moção de Aplausos
No dia 10 de agosto de 2017, a Polícia Militar do Estado do Paraná completou 163 de atuação, 
e, ainda, no dia 31 de agosto o 19ª  Batalhão da Polícia Militar do Estado do Paraná comemora 
seus 12 anos de instalação no Município de Toledo. Tendo em mente o papel essencial que a 
Polícia Militar exerce na sociedade, os vereadores Valtencir Careca, Airton Savello, Edmun-
do Fernandes, Gabriel Baierle, Marcos Zanetti, Neudi Mosconi, Olinda Fiorentin Pedro Va-
rela, Renato Reimann e Vagner Delabio pedem, através do Requerimento nº 139/2017, uma 
Moção de Aplausos à Polícia Militar do Estado do Paraná, em homenagem a essas come-
morações do mês de agosto e em agradecimento aos serviços desses profissionais. Entenda

Vereadores apreciam incentivo de mais de R$ 110 mil à Festa do Porco

Uma sessão extraordinária apreciou na sexta-feira, dia 18, a partir das 14h, quatro proposições 
visando reajustar repasses a entidades educacionais, incentivar a Festa do Porco no Rolete, 
autorizar investimento municipal em imóvel estadual e remanejar recursos orçamentários. 
Um reajuste no incentivo municipal a entidades educacionais, previsto no Projeto de Lei nº 97, 
foi aprovado em turno final pelos 15 vereadores. Em primeiro turno foi aprovado incentivo de 
mais de R$ 110 mil ao Caça e Pesca para a Festa do Porco, remanejamento orçamentário para 
atender o incentivo e autorização para investir R$ 53,4 mil em prédio estadual. Saiba mais

Incentivos tiveram primeira votação em sessão extraordinária na sexta-feira e votação final na segunda-feira
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