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Sessão legislativa inicia com presença feminina inédita 

A nova sessão legislativa que iniciou suas atividades ordinárias no 
dia 5 de fevereiro, contará com a maior bancada feminina na histó-
ria da Câmara Municipal de Toledo. Com o fim da licença de Janice 
Salvador para atuar na Secretaria da Educação o Legislativo passa 
a contar com quatro vereadoras, fato inédito nos 65 anos do Muni-
cípio de Toledo. A bancada já tinha as vereadoras Marli Gonçalves, 
Marly Zanete e Olinda Fiorentin, que é também secretária da Mesa 
Diretora e passou a mostrar sua nova composição nas duas ses-
sões extraordinárias realizadas nesta semana. Confira 

Sessão legislativa de 2018 tem a maior representação feminina da história de Toledo 
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Prefeito relata alta de 11,01% nas receitas, dívida de R$ 74 mi e quadro do HR 

A Câmara Municipal abriu a sessão legislativa de 2018 no dia 5 de fe-
vereiro, ouvindo o prefeito Lucio de Marchi, conforme prevê a Lei Orgâ-
nica de Toledo nas obrigações do Poder Executivo. O prefeito anunciou 
tratativas para rever as reformas solicitadas no Hospital Regional pela 
EBSERH-Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que exigiriam 
novos investimentos de R$ 14 milhões. O prefeito disse que já foram 
investidos quase R$ 17 milhões na obra e disse que o Hospital Regio-
nal é “pergunta que está no ar” e a situação vai ser exposta no dia 8, 
em reunião na Prefeitura de Toledo onde deverá explanar sobre como e 
quando o Hospital Regional vai funcionar, comentando que ele deve re-
ceber “algumas melhorias” e vai funcionar ao longo dos anos.  Veja mais

CPrefeito cumpriu a Lei Orgânica e relatou à Câmara situação do Município na abertura dos trabalhos 
legislativos

Parecer contrário à revisão da base do IPTU é lido na CFO   

A CFO-Comissão de Finanças e Orçamento iniciou na terça-feira, dia 
6 de fevereiro, as suas reuniões ordinárias de 2018, tendo na pauta o 
Projeto de Lei nº 176, que “aprova a planta genérica de valores imo-
biliários do Município de Toledo, para fins de lançamento de tributos 
municipais”. A proposta que altera a base de cálculo do IPTU-Imposto 
Predial e Territorial Urbano deu entrada no final do ano passado com 
pedido de urgência e foi barrada após ter aprovado por maioria pare-
cer contrário da CFO ao relatório do então relator Neudi Mosconi. Com 
a decisão, o presidente da CFO, Leoclides Bisognin, designou como 
novo relator Albino Corazza, o qual formulou novo parecer expressan-
do a posição majoritária contrária à proposta. No dia 6, a CFO, agora 
contando com a vereadora Janice Salvador no lugar de Mosconi,  teve 
a leitura do parecer do novo relator contrário ao PL 176. Após a apre-
ciação da CFO se posicionará a CDU-Comissão de Desenvolvimento 
Urbano e Economia, para a qual a matéria foi encaminhada. Entenda
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Câmara aprecia proposta de incentivo a escola adventista 

. A Câmara Municipal está apreciando novamente proposta visando a 
instalação em Toledo de escola da  Instituição Adventista Sul Brasileira 
de Educação, que está prevista no  Projeto de Lei nº 5/2018, que "au-
toriza a outorga de concessão de direito real de uso, com encargos, de 
imóvel integrante do patrimônio público municipal"  para implantação 
do estabelecimento de ensino adventista. A unidade seria instalada no 
Jardim Gisela em terreno de 4.150,99m²  para atender os segmentos de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. A Institui-
ção Adventista Sul Brasileira de Educação manifestou em 2016 na Tri-
buna Livre da Câmara a intenção de instalar uma unidade em Toledo e 
desde então vem tratando da proposta junto ao poder público municipal.
Saiba mais

Coordenadora da Instituição Adventista falou na Câmara em 2016 do projeto de implantar uma escola 
em Toledo

Moção aplaude ciclista Delmar Hoffmann por pedalada até Aparecida
7. Na quarta feira, dia 14, foi realizada a segunda sessão ordinária da Câmara 
onde foi apresentada uma moção de aplausos ao ciclista Delmar Marino Ho-
ffmann,  através do Requerimento nº 6/2018, pelo percurso de mais de 1.100 
km que fez, de Toledo a Aparecida-SP. No documento os vereadores citam que 
ele foi motivado pela fé e na paixão pelo esporte. O ciclista, depois de 8 dias de 
viagem, percorrendo mais de 1.100 km de estrada, chegou a seu destino, Apa-
recida SP, mostrando que a persistência é o caminho do êxito. No esporte, exis-
tem campeões e existem heróis. Campeões vencem porque são bons no que 
fazem e tiram proveito particular de suas vitórias. Heróis como Delmar vencem 
quando menos se espera, superam seus próprios limites, e quando recebem os 
louros dividem suas vitórias com uma nação inteira, apontam os vereadores. Na 
homenagem os vereadores apontam que têm uma grande estima pelo espor-
tista Delmar Marino Hoffmann. O documento é subscrito por Valtencir Careca, 
Airton Savello, Antonio Zóio, Corazza Neto, Gabriel Baierle, Genivaldo Paes, 
Leandro Moura, Marly Zanete, Olinda Fiorentin, Renato Reimann e Walmor Lodi.
Saiba mais
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 Segunda sessão de 2018 aprecia projetos com pedidos de urgência

CLR-Comissão de Legislação e Redação realizou reunião extraordinária sexta-feira para apreciar 
propostas 
A Câmara de Toledo realizou sua segunda sessão ordinária na quarta-feira, dia 14, 
quando a pauta teve doze projetos de leis e um de resolução, além de 31 indicações 
e sete requerimentos. Os requerimentos foram cinco de pedidos de informações e 
dois de moção de aplausos, ao ciclista Delmar Hoffmann por percorrer 1,1 mil qui-
lômetros até Aparecida do Norte e ao Colégio Vicentino Incomar pelos 70 anos de 
atuação. Os projetos de leis, todos enviados pelo Poder Executivo, foram recebidos 
pelo presidente Renato Reimann e encaminhados às Comissões Permanentes. Na 
sessão os vereadores aprovaram os pedidos de urgência do Poder Executivo para 
o Projeto de Lei nº 21, que "autoriza o Município de Toledo a conceder auxílios e 
a desenvolver ações para a implementação do programa “Esporte para Todos” e o 
Projeto de Lei nº 22, que "autoriza o Município de Toledo a efetuar investimentos 
em propriedade particular", na Rua Laurindo Moterle, no Jardim Coopagro Confira.

Na segunda sessão ordinária da Câmara foi solicitado informações so-
bre o veículo adquirido através do processo licitatório modalidade pregão 
presencial nº156/2017, através do Requerimento nº 8/2018.  Foi requisita-
do na sessão na quarta feira, dia 14, que seja enviado um ofício ao Che-
fe do Executivo Municipal solicitando informações referentes ao veículo 
van adquirido através do processo licitatório modalidade pregão presen-
cial nº 156/2017, que deu origem ao contrato nº 0748/2017. O documen-
to é subscrito pelos vereadores Leoclides Bisognin, Corazza Neto, Ade-
mar Dorfschmidt, Marli do Esporte, Marcos Zanetti e Marly ZaneteConfira.

Câmara solicita ofício sobre veículo adquirido por  licitação
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Vereadores pedem recolhimento de lixo na Cooperativa de Recicláveis
    
Na segunda sessão ordinária da Câmara foi apresentado o Re-
querimento nº 8/2018, onde vereadores solicitam informações 
sobre recolhimento de rejeitos em Cooperativa de Recicláveis. 
Foi requisitado que seja enviado um ofício ao Executivo Muni-
cipal, solicitando informações sobre recolhimento dos restos na 
Cooperativa de Recicláveis situada em frente à Secretaria de 
Segurança e Trânsito de Toledo. Os vereadores apontaram al-
gumas considerações no documento: geralmente os materiais 
mais reciclados são vidro, alumínio, papel e plástico e esta reci-
clagem contribui para a diminuição significativa da poluição do 
solo, da água e do ar; o programa Lixo Útil em nosso município 
são: porta a porta, ponto fixo de troca e Contêineres (amareli-
nhos) e a quantidade de lixo coletada pelo programa é sazo-
nal, varia mês a mês e em média são 220 toneladas por mês, 
das quais se aproveita cerca de 110 a 120 toneladas por mês, 
sendo que o restante é rejeito e vai para o aterro. Os vereado-
res apontam ainda que o intuito é obter maiores informações 
acerca da Cooperativa que existe defronte à Secretaria de Se-
gurança e Trânsito, na Rua Portugal, salientando que muitas 
famílias se mantêm deste trabalho. O documento é subscrito 
pelos vereadores Leoclides Bisognin e Corazza Neto. Confira . 

Vereadores querem informações sobre veículo de Toledo no litoral  
Na segunda sessão ordinária da Câmara foram solicitadas informa-
ções sobre o veículo Renault Duster – placa AYG-3285. Foi reque-
rido, através do Requerimento nº 7/2018, que seja enviado  ofício ao 
Chefe do Executivo Municipal solicitando informações referentes 
ao veículo Renault Duster,  o qual se encontrava no litoral no Esta-
do do Paraná e que retornou a esta cidade batido, sem emblema do 
Município e sem estepe. Segundo o documento, deseja-se saber:
 I – Relatório completo de uso do veículo Duster placa AYG 3285, Frota 
766, no período de 2 a 31 de janeiro de 2018, contendo, todas as rotas, km 
rodado de cada rota, condutores e finalidade de cada viagem, de prefe-
rência relatório de o que foi transportado, horários de saída e retorno e os 
valores liberados (empenhados) para as despesas de cada rota viagem.
 II – Houve algum problema mecânico com o referido veículo? Se 
sim, foi acionado o seguro? Qual o valor gasto com o conserto?
 III – O motorista estava em uso de apare-
lho telefônico corporativo? Qual o número utilizado? 
O documento é subscrito pelos vereadores Ade-
mar Dorfschmidt, Marli do Esporte, Corazza Neto, Leo-
clides Bisognin, Marcos Zanetti e Marly ZaneteConfira.
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Meninos do Esplanada e Fachini acompanham primeira sessão

Meninos do projetos de futebol acompanharam sessão com o coordenador Turettas

A abertura dos trabalhos legislativos do ano na Câmara de To-
ledo contou com a presença de participantes de um projeto es-
portivo da região do Jardim Coopagro. Os alunos estudam e 
praticam futebol, com atividades das 16h às 19h que iniciam pela parte te-
órica e depois chegam à prática futebolística. Acompanhados do coor-
denador Gilberto Turetta os meninos porém  na segunda-feira trocaram o 
gramado pelo plenário da Câmara e a atividade esportiva  pela prática de 
cidadãos. O projeto é viabilizado através da Associação de Morado-
res do Fachini e Esplanada e conta com 18 participantes Confira..

Requerimento destaca os 70 anos de atuação do Incomar
Na quarta feira, dia 14, foi realizada a segunda sessão ordinária da Câma-
ra onde foi apresentada uma moção de aplausos ao Colégio Incomar pelos 
70 anos em Toledo, através do Requerimento nº 5/2018.  No documento foi 
apresentado um pouco da história da instituição de ensino. Em 1947, foi dado 
o consentimento para trazer a Toledo as Irmãs Vicentinas, mas as aulas só 
iniciaram no dia 1º de março de 1948. Já em 14 de novembro de 1961 inau-
guraram a nova instalação da escola com salas maiores, biblioteca e labo-
ratório de ciências. Hoje, o Incomar conta com mais de 1600 estudantes, em 
que a educação é voltada para a formação de sujeitos capazes de imaginar, 
elaborar ideias novas, de progredir e aperfeiçoar conceitos e tecnologias, 
desenvolvendo a criatividade em sintonia com a consciência social. Confira
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Veja todas as propostas 
da sessão de 05/02/18

Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br

Veja todas as propostas 
da sessão de 14/02/18

Câmara limpa, revisa e conserta instalações para 2018

A Câmara Municipal de Toledo realizou a limpeza, revisão e conserto do espe-
lho d´água e fonte da fachada, além de outras instalações do Edifício Güerino 
Viccari, sede do Poder Legislativo, preparando as atividades do ano de 2018. 
O trabalho na fachada foi iniciado em janeiro para ser concluído antes do final 
do recesso legislativo, no começo de fevereiro. Para isto foi contratada uma 
empresa pela modalidade compra direta, uma vez que o serviço foi orçado no 
valor de R$ 5.946,60, ficando abaixo do limite para exigência de licitação e dan-
do maior agilidade ao processo. Confira

Sede do Poder Legislativo recebeu limpeza e manutenção para a retomada dos trabalhos 
ordinários
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