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CPI ouve engenheiro, pede documentos e muda oitivas de empresa 

A CPI-Comissão Parlamentar de Inquérito que apura denúncias em 
torno da obra do Hospital Regional ouviu nesta quarta-feira, dia 27 
de junho, o engenheiro civil André Luiz Flores Refosco, que atuou na 
empreiteira Endeal Engenharia e também como fiscal municipal de 
obras. Acompanhado dos advogados Marcelo Luiz Júnior, da OAB, e 
Almir Rogério Bandeira, ele foi inquirido pelos vereadores Walmor 
Lodi, Janice Salvador e Gabriel Baierle, uma vez que os demais mem-
bros não compareceram. O vereador Ademar Dorfschmidt, autor da 
convocação do engenheiro, justificou a ausência informando que seu 
filho está internado no hospital, enquanto Antônio Zóio teria optado 
por reunião da Mesa Diretora. Acompanharam a reunião da CPI os 
vereadores Vagner Delabio e Airton Savello, além da presença de Le-
oclides Bisognin,  . Saiba mais

Reunião da CPI ouviu engenheiro que atuou na empreiteira e como 
fiscal de obras 

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/cpi-ouve-engenheiro-pede-documentos-e-transfere-oitivas-de-empreiteira


Câmara altera concessão de honrarias e homenagens  

Votação em turno final aprovou a proposição de mudança no Regimento Interno por 
maioria de 9 votos a 8 

A Câmara de Toledo aprovou em turno final na sessão de se-
gunda-feira, dia 25 de junho, o  Projeto de Lei nº 74, da Mesa 
Diretora, que altera a Lei R nº 65, de 2017, acrescentando à 
norma item revogando dispositivos do Regimento Interno do 
Poder Legislativo. A proposta que “acrescenta dispositivo à le-
gislação que dispõe sobre a concessão de honrarias e homena-
gens no Município de Toledo” é da Mesa Diretora e foi apro-
vada em segundo turno por 9x8 votos após intensos debates. 
A proposta acrescenta entre os itens revogados pela Lei R nº 
65 os  artigos 265 a 269 do Regimento Interno, que tratam 
da concessão de honraria ou homenagem pela  Câmara de To-
ledo. A proposta já havia sido aprovada em primeira votação 
por maioria, com 9 votos favoráveis e 8 contrários, na sessão de 
18 de junho, em votação repetida na segunda-feira.  Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-mudanca-em-concessao-de-honrarias-e-homenagens


A Câmara Municipal de Toledo está apreciando proposições de 
homenagens ao empresário Levino Sperafico com o Título de Ci-
dadão Honorário do Município de Toledo e à pioneira Dioní-
sia Leocadia Rohde Heiss com a Medalha Willy Barth. A home-
nagem a Levino está prevista no Projeto de Lei nº 98, da Mesa 
Diretora, enquanto Dionísia Leocadia Rohde Heiss tem sua ho-
menagem prevista no Projeto de Resolução nº 11, também da 
Mesa Diretora da Câmara Municipal. As proposições foram li-
das na sessão ordinária de segunda-feira, dia 25 de junho, sen-
do encaminhada pelo presidente da Câmara, Renato Reimann, 
às Comissões Permanentes para sua apreciação inicial.Entenda

Projetos homenageiam  pioneira Dionísia Heiss e Levino Sperafico

Vereadores destacam atuação de delegada da Mulher
Foi apresentada moção de aplausos à delegada Fernanda 
Lima Moretzsohn de Mello pela sua atuação na Delegacia 
da Mulher de Toledo. A manifestação dos vereadores na ses-
são da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 25, foi pro-
posta através do Requerimento nº 131, que recebeu assina-
turas de 18 parlamentares toledanos. O documento à titular 
da Delegacia da Mulher de Toledo, localizada na Vila Pio-
neiro, foi proposto por ela lutar pelos direitos das mulhe-
res, conforme registrado no Requerimento nº 131.Confira. 

Moção destaca médico por seus 61 anos de dedicação
O médico Avelino Campagnolo teve proposta na 21º 
sessão ordinária da Câmara, realizada na segunda feira 
(25),  uma moção de aplausos pelos 61 anos de dedicação 
e profissionalismo como um dos mais atuantes médicos 
de Toledo. No Requerimento n° 129/2018, os 12 verea-
dores que subscreveram o documento citam um pouco da 
história do médico e empresário. Avelino Campagnolo é 
fundador e diretor do Hospital Dr. Campagnolo, também 
diretor-proprietário das Rádios Guaçu AM, de Toledo, e 
Cristalina FM, de Nova Santa Rosa. Confira  

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/camara-aprecia-homenagens-a-dionisia-heiss-e-levino-sperafico
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-destaca-atuacao-de-delegada-na-delegacia-da-mulher
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-fazem-mocao-por-61-anos-de-dedicacao-de-medico


A realização em Toledo da 3ª Etapa do Campeonato Pa-
ranaense de Bicicross, no dia 17 de junho, motivou a apre-
sentação de moção de aplausos ao Bicicross Clube de To-
ledo. O documento subscrito por 17 vereadores e dirigido 
ao presidente, Adhonis Voss, foi apresentado na sessão 
de segunda-feira, dia 25 de junho, destacando que a dis-
puta  reuniu 140 pilotos em pista em Toledo.Confira

Vereadores aplaudem Bicicross Clube pela 3ª Etapa do Paranaense

Fisioterapeuta toledano recebe moção de aplausos

Proposta foi apresentada na sessão de segunda, que em parte teve a presença 
de servidores municipais
O Requerimento n° 130/2018, apresentou uma moção de aplau-
sos ao fisioterapeuta Osvaldo Luiz Ricci Júnior, pelo excelen-
te trabalho prestado a comunidade, realizada nesta segunda fei-
ra (25), na 21º sessão ordinária da Câmara. Osvaldo Luiz nasceu 
em Toledo em 5 de agosto do ano de 1977, filho do cidadão Ho-
norário de Toledo, radialista Osvaldo Luis Ricci (in memoriam). 
Fisioterapeuta atuante em nosso município, presta ser-
viços ao Sistema Único de Saúde (SUS) nas comunida-
des do Jardim Concórdia e Jardim Porto Alegre desde 2009. 
Confira. 

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/8819_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-aplaudem-bicicross-clube-pela-3a-etapa-do-paranaense
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/fisioterapeuta-toledano-recebe-mocao-de-aplausos


Amap recebe moção pelo 23º Campeonato  do Panorama

Homenagem à Amap- Associação de Moradores e Amigos do Jardim 
Panorama foi aprovada segunda-feira na Câmara

Na 21º sessão ordinária da Câmara, realizada nesta se-
gunda feira (25), foi proposta uma moção de aplausos à 
Associação de Moradores e Amigos do Jardim Panora-
ma (AMAP), pela realização do 23° Campeonato do Co-
mércio de Futebol Suíço, por meio do Requerimento n° 
128/2018. Os vereadores citam no documento que o Cam-
peonato do Jardim Panorama é considerado um dos maiores 
eventos da modalidade de futebol realizados no município,  
transformando-se numa vitrine para o esporte toledano.
Saiba Mais.

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/amap-recebe-mocao-pelo-23o-campeonato-do-comercio-do-panorama
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