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Câmara de Toledo realiza audiência da LDO 2019 no dia 3 de julho

A Câmara Municipal de Toledo realiza no próximo dia 3 de julho, 
às 18:30h, audiência pública para debater o projeto da LDO-Lei de 
Diretrizes Orçamentária 2019. A proposição é uma das leis básicas 
do planejamento orçamentário municipal e está tramitando no Poder 
Legislativo desde 18 de junho, quando foi lida na sessão ordinária de 
segunda-feira. A proposta do Poder Executivo foi entregue à Câmara 
no dia 15 de junho, em ato no Gabinete da Presidência, pelo prefei-
to Lucio de Marchi ao presidente da Câmara, Renato Reimann. Em 
seguida Renato Reimann repassou a proposta à CFO-Comissão de 
Finanças e Orçamento, representada pelo secretário Albino Corazza 
Neto e o membro Airton Savello. Saiba mais

Albino Corazza e Airton Savello, da CFO, com Genivaldo Paes, Pedro Varela, Ga-
briel Baierle, Antônio Zóio e Marcos Zanetti, o presidente Renato Reimann e o pro-
jeto da LDO recebido do prefeito Lucio de Marchi 

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/camara-realiza-audiencia-da-ldo-2019-no-dia-3-de-julho


Moção parabeniza companhia por prêmios na Universal Dance Brasil

A Câmara Municipal teve apresentado na sessão de segunda-fei-
ra, dia 18, o Requerimento nº 121, que propõe moção de aplausos 
à 5ª Essência Fetter Company pelas premiações conquistadas 
em Florianópolis, no dia 3 de junho. A companhia de dança de 
Toledo alcançou diversas premiações na Universal Dance-Se-
letiva Brasil, uma das maiores competições de dança da Amé-
rica Latina. Com as conquistas a companhia de danças urba-
nas de Toledo participará da grande final sul-americana, que 
será realizada em Córdoba, na Argentina, em novembro Confira

Na 20º sessão ordinária da Câmara de Toledo, realizada na segunda-
-feira (18), foi  apresentada uma moção de aplausos à Aldeia Infantil 
Betesda pelos 47 anos de instalação no município de Toledo, através 
do Requerimento nº 119/2018. No documento os vereadores contam 
parte da história da instituição, fundada em 18 de junho de 1971 pela 
Missão Evangélica Independente do Brasil – MEIB. Inicialmente, o 
atendimento prestado era em regime de orfanato e a partir de 1977 a 
entidade passou a atender em regime de creche, onde as crianças rece-
biam atendimento em período integral e de maneira gratuita.  Entenda

Vereadores aplaudem os 47 anos da Aldeia Betesda

Vereadores destacam tetracampeões no Panorama

Na sessão de segunda-feira da Câmara Municipal 12 verea-
dores subscreveram o Requerimento nº 122, que propõe mo-
ção de aplausos ao time da Atlântica Piscinas-Bar do Adão-
-Itaipava, pela conquista do 23º Campeonato do Comércio 
do Panorama. O 23ª Campeonato de Futebol do Comércio 
do Jardim Panorama Troféu Panorama Home Center reuniu 
18 equipes a equipe campeã venceu por 3x0 na final,  tornan-
do-se tetra campeã do Campeonato de Futebol do Comércio 
do Jardim Panorama. Confira  

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/8819_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-parabeniza-companhia-por-premiacao-na-universal-dance-brasil
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/vereadores-aplaudem-os-47-anos-da-aldeia-betesda
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-destacam-tetracampeoes-do-campeonato-do-panorama 


Moção aplaude 10 anos do Grupo de Apoio à Adoção
O Requerimento nº 120/2018, apresentado na segunda-feira, na 20º ses-
são ordinária, propôs uma moção de aplausos ao Grupo de Apoio à Ado-
ção – GAAT, pelos 10 anos de instalação no município de Toledo. O Gru-
po de Apoio à Adoção teve início em 2008, e nesses 10 anos, foram cerca 
de 240 adoções apenas na Comarca de Toledo. O GAAT foi criado para 
preparar e avaliar pretendentes à adoção, com a missão principal de ga-
rantir o direito à convivência familiar e comunitária das crianças.  Confira. 

Câmara recebe do Executivo projeto da LDO 2019 

Projeto foi lido na sessão de segunda-feira e iniciou sua tramitação, a cargo da CFO 

Um ato na sexta-feira, dia 15 de junho, marcou a entrega do 
projeto da LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Poder 
Legislativo para sua apreciação e aprovação. A entrega foi 
feita ao presidente da Câmara, Renato Reimann, pelo pre-
feito Lucio de Marchi e foi seguido de seu repasse aos vere-
adores da CFO-Comissão de Finanças e Orçamento, o se-
cretário Albino Corazza e o membro Airton Savello. O ato 
reuniu também os vereadores Genivaldo Paes, Pedro Varela, 
Gabriel Baierle, Antônio Zóio e Marcos Zanetti.  Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-10-anos-do-grupo-de-apoio-a-adocao
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-recebe-do-executivo-projeto-da-ldo-2019


CPI da obra do HR aprova depoimentos e convites a entidades 

Vereadores da CPI do HR aprovaram convocações e convites na reunião de 
quarta-feira

A CPI-Comissão Parlamentar de Inquérito que apura denún-
cias em torno da obra do Hospital Regional realizou sua quar-
ta reunião ordinária, na quarta-feira, dia 20, onde aprovou uma 
série de requerimentos para depoimentos e convites a entida-
des para acompanhar seus trabalhos. A CPI inicia nesta sema-
na as oitivas de autoridades e representantes de empresas sobre 
a obra ouvindo o ex-secretário da Saúde, Thiago Daross Ste-
fanello. O então secretário, que deixou a pasta em maio para as-
sumir a chefia de gabinete da Casa Civil Estadual, promoveu 
auditoria na obra que apontou várias irregularidades quanto a 
materiais e serviços contratados e pagos e não realizados ou en-
tregues e será ouvido na sexta-feira, dia 22, às 14h Saiba Mais.

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/cpi-do-hr-de-toledo-aprova-depoimentos-e-convites-a-entidades 


A Câmara Municipal está apreciando o Projeto de Lei n° 97, que “altera 
a legislação que dispõe sobre a Empresa de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Toledo (Emdur)”. A proposta, de autoria do Poder Executivo, 
foi enviada através da Mensagem nº 68, de 15 de junho, com pedido de 
urgência. A reestruturação proposta, segundo o prefeito Lucio de Mar-
chi afirma na  Mensagem nº 68, é “necessária e urgente” em função de 
posição manifestada pelo Tribunal de Contas do Estado em relação à 
contratação, pelo Municpio, e execução, pela Emdur, de obras e serviços, 
além da necessidade de adaptação da Emdur às disposições da Lei Fede-
ral 13.303/2016, que “dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pú-
blica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.Confira. 

Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

Veja todas as propostas 
da sessão de 18/06/18

Proposição deu entrada na sessão de segunda-feira, quando foi lida e encami-
nhada às Comissões Permanentes

Câmara aprecia mudanças na lei que criou a Emdur 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprecia-mudancas-na-lei-que-criou-a-emdur
https://www.facebook.com/www.toledo.pr.leg.br/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/camaratoo/playlists?sort=dd&view=1&flow=list
http://sapl.toledo.pr.leg.br/default_index_html
https://www.youtube.com/user/camaratoo/feed?activity_view=6
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=442&dat_sessao=26/02/2018
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=459&dat_sessao=18/06/2018
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=459&dat_sessao=18/06/2018

