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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

Oficio n° 121/2018 - CM 

Toledo, 10 de outubro de 2018. 

A Sua Excelência o Senhor 
SANDRES SPONHOLZ 
Promotor de Justiça 
Rua Almirante Barroso, 3200 - Centro 
Toledo — PR 

0)0612012  

Assunto: Resposta ao Oficio n° 903/2018-4PJ (NF n° MPPR-0148.18.001912-4). 

Senhor Promotor, 

Em vista do Oficio n° 903/2018 - 4PJ, que requisita a remessa de 
informações e documentos, informo que, conforme Manifestação da Coordenadora 
do Departamento Legislativo e Informação do Departamento Administrativo, em 

anexo: 

Até a presente data foram aprovadas pelo Plenário desta Casa de 
Leis, 99 (noventa e nove) Moções de Aplausos, e arquivadas 2 (duas) nos termos 

do § 1° do artigo 162 do Regimento Interno; 

Nas atas são registradas as ações realizadas na sessão plenária, 
inclusive as moções de aplausos que foram aprovadas pelo Plenário ou arquivadas 
pelo Presidente da Câmara. As atas das sessões estão disponíveis no site da 
Câmara Municipal, por intermédio do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo - 
SAPL, no endereço eletrônico: sapl.toledo.pr.leg.br, no Menu lateral "Sessão 

Plenária", após selecionado o ano, mês, dia e tipo de sessão, clicar no Menu 

Superior "Ata". 

O Departamento Legislativo em cumprimento ao Ato n° 35, de 6 de 
agosto de 2015, alterado pelo Ato n°21, de 26 de abril de 2017, que fixa prazos de 
tramitação e estabelece critérios de admissibilidade de proposições, no prazo de até 
3 (três) dias após a aprovação da moção, expede Diploma contendo o número do 
Requerimento, a data de sua aprovação, o nome dos autores, a ementa e a 

assinatura dos membros da Mesa. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

Estado do Paraná 

Cumpre ressaltar, novamente, que todas as informações acima estão 
disponíveis publicamente no site da Câmara, por intermédio do Sistema de Apoio ao 
Processo Legislativo — SAPL, no endereço eletrônico: sapl.toledo.prieg.br. A 

proposição pode ser acessada na aba "Processo Legislativo", no item "Matérias 
Legislativas", selecionando o "Tipo de Matéria" desejada, neste caso, 
"Requerimentos", digitar o Ano "2018", assunto "Moção" e selecionar "pesquisar"; 

Encaminho cópia das moções de aplausos concedidas de julho de 

2018 até a presente data. 

(iii) A moção, expedida na forma de Diploma, poderá ser retirada no 
Gabinete da Presidência. Por consenso entre os Parlamentares foi adotado o 
procedimento de entrega das moções de aplausos, antes da abertura da última 
sessão ordinária de cada mês, com inicio às 13h3Omin, no Auditório e Plenário 
Edílio Ferreira na Câmara Municipal de Toledo. Importante frisar que alguns 
Parlamentares optam por fazer a entrega pessoalmente em seu Gabinete ou outro 

local de livre escolha; 
Encaminho cópia do Diploma de moção de aplausos concedido no 

mês de julho de 2018, sem as devidas assinaturas, tendo em vista que é expedida 
apenas um via de cada Diploma. 

Informo que atualmente o papel utilizado para confecção do 

Diploma é o papel especial A4, Casca de Ovo. Com  relação a regulamentação da 

formatação e conteúdo do documento consta do Ato n° 35, de 6 de agosto de 2015, 
alterado pelo Ato n° 21, de 26 de abril de 2017, que fixa prazos de tramitação e 
estabelece critérios de admissibilidade de proposições. 

Quanto a aquisição do papel especial A4 casca de ovo, informo que a 
última aquisição deste papel se deu por meio do empenho n° 135/2017, de 16 de 
março de 2017, conforme cópia anexa, onde foram adquiridos 10 pacotes contendo 
50 folhas cada, ao valor de R$ 14,67 por pacote, ou seja, R$ 146,70 por 500 folhas. 

Tal aquisição ocorreu para dar atendimento ao disposto no item "c" do 
inciso I do artigo 2° do Ato n° 75, de 4 de setembro de 2014, que fixa cotas não-
remuneradas para utilização de materiais de expediente, consumo, e de telefonia e 
fax nas atividades da Câmara Municipal (em anexo): 

"Art. 2° - Ficam estabelecidos, à vista de decisão tomada pela Mesa 
Executiva, os seguintes limites máximos, isentos do pagamento pelo titular 
de gabinete parlamentar, de consumo regular de materiais de expediente e 
de serviços auxiliares às atividades legislativas: 
I - material de expediente: 

c) 30 (trinta) folhas/ano de papel vergê (casca de ovo, 180g/m2);". 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

Estado do Paraná 

Adicionalmente, informo que o item que tratava da cota de papel casca 
de ovo foi excluído quando da edição do Ato n° 26, de 23 de junho de 2017, que 
revogou o Ato n° 75/2014. 

Por fim, informo que atualmente o Departamento Administrativo dispõe 
em estoque da quantidade de 102 folhas de papel especial A4 casca de ovo, 
conforme demonstrativo de movimentação de estoque, em anexo. 

Atenciosamente, 

RENA 	ANN 
Presidente da Oârara Municipal 
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
do Estado do Pararia 
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câmara Municio ,IdelWed( 

Oficio n.° 903/2018 - 4PJ 
	

Toledo, 24 de setembro de 2018. 

NF n° MPPR0148.18.00191.2-4 

Prezado Senhor 

-RENATO ERNESTO REIMANN 	• 

... Presidente da,CáMara MUnicipal de Toledo 
, 

\ Toledo -- Paraná 

Senhor Presidente, 

O MINISTÉRIO Pt:113LICO DO ESTADO DO PARANÁ, através da, 4g Promotoria de 
. 	• 	 - 

Justiça da Corriarca de Toledo, nós termos do art. 129, III e VI, da Constituição Federal art. 8°, §1°, 

da Lei n° 7.347/8.5, art.\26,.1, alínea b, da Lei n° 8.625/93, REQUISITA a remessa de: 

informação a respeito do número total de Moções de aplausos (dentre aquelas 

previstas no artigo 162 do Regimento Interno) concedidas, bem como aprovadas em vias de 

concessão, relativamente ào ano de 2.018;` 

infor'inaçãO a respeito de eventual formalização de atas (ou documentos 

congêneres), relativas àos atos de outorga de moção de aplausos, e na hipótese de respota positiva, 

a.  remessa de cópias de todas as moções de aplausos concedidas nos meses de julho e agosto de 

2.018; 

, • (iii) informação acerca do procedimento (rito) adotado para a entrega das moções 

de aplausos, bem coMo respectivos dispositivos normativos que regem a cerimônia de entrega; 

(iv) remessa de cópia de um dos Títulos de moção de aplauso conferido no mês de 

julhO -de 2.018; 

(apresentação de infOrm 	s a respeito da aquisição de papael especial para a 

Confecção das moções de aPlausos 	 a respeito da regulamentação da fOrmatação e 

conteúdo' cio documento. 

Fixo o prazo•de 1 T dia. para sposta. 

Atenciosament 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOLEDO 

Promotoria de Proteção.a6Patrimônio Público 
Rua Almirante Barroso, n2 3200, Telefones: (45) 3378-5811/ (45) 3378-53.5 

CEP: 85900-020  .-,-.Toledo/PR  
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.CAMAWMUNICIPALDE TOLEDO 
Estado do Paraná 

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA n° 605/2018 

Em vista do oficio n° 903/2018 — 4 PJ referente a noticia de fato n° 

MPPR-0,148.18.001912-4 determino ao Departamento Legislativo para que preste as 

informações solicitadas pelo Senhor Promotor no mencionado oficio. 

Toledo, 25 de setembro de 2018 

\, 

	

Renai' 	ann 

	

Presidente da 	mara Municipal 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi[1049 - CEP 85900-030 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

000003 

Manifestação da Coordenadora do Departamento Legislativo 

Em atenção ao Ofício n° 903/2018 — 4PJ, de solicitação de informações 
a respeito das moções de aplausos, e Despacho da Presidência sob n° 605/2018, 
remetendo a este Departamento para que sejam prestadas as informações 
solicitadas, temos que: 

Até a presente data foram aprovadas pelo Plenário desta Casa de 
Leis, 99 (noventa e nove) Moções de Aplausos, e arquivadas 2 (duas) nos termos 

do .§ 1° do artigo 162 do Regimento Interno; 

Nas atas são registradas as ações realizadas na sessão plenária, 
inclusive as moções de aplausos que foram aprovadas pelo Plenário ou arquivadas 
pelo Presidente da Câmara. As atas das sessões estão disponíveis no site da 
Câmara Municipal, por intermédio do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo - 
SAPL, no endereço eletrônico: sapl.toledo.pr.leg.br, no Menu lateral "Sessão 

Plenária", após selecionado o ano, mês, dia e tipo de sessão, clicar no Menu 

Superior "Ata". 

O Departamento Legislativo em cumprimento ao Ato n° 35, de 6 de 
agosto de 2015, alterado pelo Ato n° 21, de 26 de abril de 2017, que fixa prazos de 
tramitação e estabelece critérios de admissibilidade de proposições, no prazo de até 
3 (três) dias após a aprovação da moção, expede Diploma contendo o número do 
Requerimento, a data de sua aprovação, o nome dos autores, a ementa e a 
assinatura dos membros da Mesa. 

Cumpre ressaltar, novamente, que todas as informações acima estão 
disponíveis publicamente no site da Câmara, por intermédio do Sistema de Apoio ao 
Processo Legislativo — SAPL, no endereço eletrônico: sapl.toledo.pr.leg.br. A 
proposição pode ser acessada na aba "Processo Legislativo", no item "Matérias 
Legislativas", selecionando o "Tipo de Matéria" desejada, neste caso, 
"Requerimentos", digitar o Ano "2018", assunto "Moção" e selecionar "pesquisar"; 

Encaminho cópia das moções de aplausos concedidas de julho de 

2018 até a presente data. 

A moção, expedida na forma de Diploma, poderá ser retirada no 
Gabinete da Presidência. Por consenso entre os Parlamentares foi adotado o 
procedimento de entrega das moções de aplausos, antes da abertura da última 
sessão ordinária de cada mês, com inicio às 13h3Omin, no Auditório e Plenário Edilio 
Ferreira na Câmara Municipal de Toledo. Importante frisar que alguns Parlamentares 
optam por fazer a entrega pessoalmente em seu Gabinete ou outro local de livre 

escolha; 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.prieg.br  



Toledo, 27 de setembro de 2018 

AI ,,,, 

....n....rn- 
Simone Ra 

Coordenadora do D nto Legislativo 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
000 

Estado do Paraná 

104 

Encaminho cópia do Diploma de moção de aplausos concedido no 
mês de julho de 2018, sem as devidas assinaturas, tendo em vista que é expedida 
apenas um via de cada Diploma. 

Informo que atualmente o papel utilizado para confecção do Diploma é 
o papel especial A4, Casca de Ovo e as informações a respeito do processo de 
aquisição deve ser realizada junto ao Departamento Administrativo. . Com relação a 
regulamentação da formatação e conteúdo do documento consta do Ato n° 35, de 6 
de agosto de 2015, alterado pelo Ato n°21, de 26 de abril de 2017, que fixa prazos 
de tramitação e estabelece critérios de admissibilidade de proposições. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379.5913 
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Estado do Paraná 

ATO N°35, de 6 de agosto de 2015 

Fixa prazos de tramitação e estabelece 
critérios de admissibilidade de proposições. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas regimentalmente, 

considerando ser de competência exclusiva da Câmara Municipal de 
Toledo, na forma do inciso XXVIII do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal, deliberar 
sobre outras matérias de caráter político ou administrativo •e de sua competência 

privativa; 

considerando, por sua vez, que compete à Mesa dirigir os serviços da 
Casa e tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, 
confOrme incisos I e II do artigo 44 do Regimento Interno; 

considerando também que, na forma do § 2° do artigo 113 do Regimento 
Interno, ato da Mesa fixará o prazo a ser observado na tramitação das proposições; 

considerando ainda a necessária e imprescindível fixação dos prazos de 
tramitação de modo a proporcionar o conhecimento e garantir o tratamento isonômico e 
impessoal aos senhores vereadores; 

considerando por fim que é necessário disponibilizar tempo hábil ao 
Departamento Legislativo para orientar e supervisionar a técnica legislativa a ser 

observada na elaboração de proposições, documentos e expedientes que devam 

'tramitar e ser assinados, conformé inciso XVIII do artigo 12 do Ato n° 27 de 2013; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fixar prazos de tramitação e estabelecer critérios de 
admissibilidade das proposições legislativas. 

Art. 2° - O Departamento Legislativo disporá de 2 dias úteis à divulgação 
da pauta para verificação e adequação da técnica legislativa das proposições dispostas 
no artigo 153, incisos IX e X do artigo 157, inciso II do artigo 159 e no artigo 162 do 
Regimento Interno. 

§ 10 - As proposições relacionadas no caput deste artigo serão 
disponibilizadas ao Departamento Legislativo, via rede interna de computadores, até as 
17 horas de quarta-feira, salvo ponto facultativo, feriado ou recesso. 

§ 2° - As três primeiras proposições disponibilizadas pelo vereador terão 
ridade para análise e adequação da técnica legislativa. 
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Primeir ecretário 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
HONG 

Estado do Paraná 

Art. 30 
 - O Requerimento de moção, disposto no artigo 162 do Regimento 

Interno, deverá ser previamente formulado como "Proposta de moção", subscrito por 
pelo menos 1/3 dos vereadores, e enviado ao Departamento Legislativo, observado o 
disposto no artigo anterior. 

Art. 4° - O prazo para verificação e adequação de técnica legislativa das 
proposições elencadas nos incisos I a III do artigo 126 do Regimento Interno é de 60 
dias. 

Art. 50 - A proposição em consonância com o artigo 127 do Regimento 
Interno será numerada e devolvida ao seu autor para coleta de assinaturas, que deverão 
ser apostas até as 17 horas de sexta-feira e entregue ao Departamento Legislativo, 

Art. 6° — As inscrições para os vereadores que desejarem discutir 
Proposta de Emenda à Lei Orgânica, Projeto de Lei Complementar, Projeto de Lei, 
Projeto de Resolução, •Recurso ou Parecer de comissão incluído na Ordem do Dia, 
devem inscrever-se perante o Departamento Legislativo com antecedência de até 2 
horas úteis do inicio da respectiva sessão. 

Art. 7° - O vereador que desejar fazer uso do equipamento multimidia 
deverá disponibilizar o material ao Departamento Legislativo com antecedência de até 2 
horas úteis do inicio da respectiva sessão. 

Art. 8° - O Departamento Legislativo, com autorização da Mesa, 
comunicará previamente aos gabinetes quando, em situações pontuais como 
capacitação funcional e participação em eventos, necessitar adotar tramitação 
diferenciada. 

Art. 90  - A pauta da sessão será previamente publicada no órgão Oficial 
Eletrônico do Município em conformidade com o parágrafo único do artigo 105 do 
Regimento Interno. 

Art. 10- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Edifíci Vereador Guerino Antônio Viccari, 6 de agosto de 2015. 

ADi A 	RFSCI:IMIDT 
President da amara Municipal 

Segundo Secretário 

Centro Cívico Presidente Tancredo N 
Rua Serenei, 1049- CEP 85900-e,0 
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Estado do Paraná 

ATO N° 21, de 26 de abril de 2017 

Acrescenta dispositivos ao Ato n° 35, de 6 
de agosto de 2015, que fixa prazos de 
tramitação e estabelece critérios de 
admissibilidade de proposições. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas regimentalmente, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Acrescentar os §§ 1° e 2° ao artigo 3° do Ato n° 35, de 6 de 
agosto de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3° - .. 
§1° - A moção, na forma de diploma, será expedida pelo Departamento 

Legislativo em até 3 (dias) após a sua aprovação e conterá o número do requerimento, 
a data da sua aprovação, o nome dos autores, a ementa e a assinatura dos membros 
da Mesa. 

§2° - A moção poderá ser retirada no Gabinete da Presidência", 

Art. 2° - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Edifício Vereador Guerino Antônio Viccari, 26 de abril de 2017. 

RENATO REIMANN 
Presidente da Câmara Municipal 

OLINDA FIORENTIN 	 GENIVALDO PAES 
Primeira-Secretária 	 Segundo-Secretário 

AIRTON SAVELLO 	 LEANDRO MOURA 
Primeiro-Vice-Presidente 	 Segundo-Vice-Presidente 

Centro Civico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
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REQUERIMENTO N° 139/2018 

Moção de aplausos às equipes do Futsal 
masculino e do Handebol feminino, pela 
conquista dos títulos de campões dos 61° 
Jogos Abertos do Paraná — JAPS, Etapa 
Regional 2018, em Palotina. 

Senhor Presidente, 

Os Parlamentares que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, sejam enviados ofícios ao técnico 
do Toledo Futsal masculino, Edjan Barbosa, e ao técnico do Handebol feminino, Mauro 
José Ansolin, domiciliados no Ginásio de Esportes Alcides Pan, à Rua Protásio Alves, 
n° 1700, Cep 85904-250, extensivo a todos os atletas da modalidade, manifestando o 
aplauso desta Casa de Leis pela conquista do título de campeões dos 61° Jogos 
Abertos do Paraná - JAPS, Etapa Regional 2018, realizados em Palotina. 

No período de 22 a 24 de junho do corrente ano, Toledo esteve presente 
pára as disputas da etapa final dos 61° Jogos Abertos do Paraná — JAPS, com cinco 
equipes, sendo elas: Futsal masculino e feminino, Handebol masculino e feminino e 
Basquetebol masculino. 

No Handebol feminino, Toledo jogou duas partidas e saiu vitorioso em 
ambas. Na semifinal, a equipe toledana derrotou Santa Helena por 27 x 19 e, na 
.grande final, as meninas de Toledo venceram São Miguel do Iguaçu por 30 x 21 
Aliás, destaque-se que as atletas desta modalidade venceram a etapa regional pelo 
segundo ano consecutivo. 

O Futsal masculino foi campeão vencendo as três partidas que 
disputou. Na primeira partida, Toledo derrotou São Miguel do Iguaçu por 04 x 01; no 
segundo jogo 01 x 00 sobre Maripá. Na decisão, a equipe toledana goleou 
1taipulândia por 05 x 01 e trouxe a taça para Toledo. Somente os campeões da etapa 
garantiram vaga na fase final Chave B dos JAPS. 

A fase final Chave B dos Jogos Abertos do Paraná acontece entre os 
dias 17 e 23 de setembro, na cidade de Coronel Vivida, onde a equipe feminina de 
handebol e o time masculino de futsal de Toledo voltam a competir em busca de uma 
das vagas para a Chave A dos JAPS, em 2019. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049. CEP 85900.030 

Fone (45) 3379.5900 
www.toledo.pr.leg.br  
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

Face ao exposto, é de justiça que esta Casa de Leis reconheça o 
trabalho que vem sendo desenvolvido na área esportiva, a dedicação, a disciplina, o 
talento e a união dos profissionais, professores e técnicos, além dos atletas 
campões. 

SALA DAS SESSÕES, 27 de junho de 2018. 

AP OVADO 
SW 	essõe 	e-)/ 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 000010 
Estado do Paraná 

REQUERIMENTO N° 154/2018 

Moção de aplausos à Rádio Integração de 
Toledo, pelos 25 anos de existência, 
comemorados em 2018. 

Senhor Presidente, 

Os Parlamentares que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado ofício à Rádio 
integração de Toledo, representada por seu sócio-proprietário, senhor Fernando 
Potrich, à Rua Dom Pedro II, 1581, expressando os aplausos desta Casa de Leis pela 
comemoração de vinte e cinco anos de existência neste Município, neste ano de 2018. 

Neste ano, em 2018, a Rádio Integração comemora 25 anos no ar, 
veículo que presta relevante serviço à comunicação social de Toledo e Região. 

Neste quarto de Século, os empreendedores fizeram significativos 
investimentos estruturais e o veículo contou com diversos profissionais, que legaram a 
sua contribuição ao avanço e ao vanguardismo do rádio. 

Hoje, a emissora representa diferencial no Município. Com  sua 
reestruturação mais recente investe a maior parte do tempo em notícias, conectada 
com o mundo, pela intemet, mantendo a população informada, 

É de justiça que as Vereadoras e os Vereadores, componentes desta 
Legislatura, reconheçam o grandioso trabalho desenvolvido pela Rádio Integração de 
Toledo em vinte e cinco anos de trabalho sério, competente e referencial. 

SALA DAS SESSÕES, 1° de agosto de 2018. 
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REQUERIMENTO N° 155/2018 

Moção de aplausos ao Colégio Estadual Jardim 
Europa pela participação na Fase Final, 
Categoria "B", dos Jogos Escolares do Paraná - 
65° JEPS, realizados em Apucarana/PR, nas 
modalidades de Judô e Atletismo. 

Senhor Presidente, 

Os Parlamentares que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio ao Colégio 
Estadual Jardim Europa, localizado à Rua Monteiro Lobato, 391, Santa Clara IV, Toledo - 
PR, 85908-460, na pessoa de sua diretora, a senhora Sandra Elisete Casola, 
manifestando o aplauso desta Casa de Leis pela participação na Fase Final, Categoria 
"B", dos Jogos Escolares do Paraná, realizados em Apucarana/PR. 

Todas as práticas esportivas, independentemente da modalidade, 
possibilitam uma série de oportunidades e experiências que, talvez em quaisquer outras 
circunstâncias, não seriam possíveis. É assim há anos, é assim em diferentes 
competições. Não seria diferente na fase final do 65' Jogos Escolares do Paraná, na 
categoria B. 

Diante disso, ressalta-se e enaltece-se o trabalho dos professores do 
Colégio Estadual Jardim Europa pelo profissionalismo, seriedade e dedicação que 
depositam em suas atividades. E em especial, sauda-se às atletas de atletismo e judô, 
Luana Santos (3° Lugar), Talissa Schimidt (5° Lugar) Evellyn Alessandra (7° Lugar) e 
Michelle Araújo (7°  Lugar), atletas de Judô e Atletismo, que devido a soma de 
pontuação, deram o Colégio Estadual Jardim Europa a vice colocação geral nos JEPS. 

S LA DAS SESSÕES, 1° de agosto de 2018. 
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REQUERIMENTO N° 156/2018 

Moção de aplausos ao Colégio Estadual Dr. 
João Cândido Ferreira pela participação na 
Fase Final, Categoria "B", dos Jogos 
Escolares do Paraná - 65° JEPS, realizados 
em Apucarana/PR, na modalidade de Judô. 

Senhor Presidente, 

Os Parlamentares que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio ao Colégio 
Estadual Dr. João Cândido Ferreira, localizado à R. Guaíra, n° 2225 - Centro, Toledo - 
PR, 85.902-140, manifestando o aplauso desta Casa de Leis pela participação na Fase 
Final, Categoria "8", dos Jogos Escolares do Paraná, realizados em Apucarana/PR. 

Todas as práticas esportivas, independentemente da modalidade, 
possibilitam uma série de oportunidades e experiências que, talvez em quaisquer outras 
circunstâncias, não seriam possíveis. É assim há anos, é assim em diferentes 
competições. Não seria diferente na fase final do 65a Jogos Escolares do Paraná, na 
categoria B. 

Diante disso, ressalta-se e enaltece-se o trabalho dos professores do 
Colégio Estadual Dr. João Cândido Ferreira pelo profissionalismo, seriedade e 
dedicação que depositam em suas atividades. E em especial, sauda-se a atleta 
Raphaela Reis, que se preparou para participar dos JEPS. 

SALA DAS SESSÕES, 1° de agosto de 2018. 
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REQUERIMENTO N° 157/2018 

Moção de Aplausos aos vencedores da 43° 
edição do Festin — Festival de Inverno, que 
ocorreu nos dias 25 a 28 de julho. 

Senhor Presidente, 

Os Parlamentares que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio, manifestando os 
aplausos desta Casa de Leis, aos vencedores da 43° edição do Festin — Festival de 
inverno, que ocorreu nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho de 2018 no Município de Toledo, 
sendo da categoria juvenil: Gabriely Costa; categoria sertanejo: Lucas Ferreira de 
Oliveira; categoria popular: Hayanne Alves; categoria especial: Janaina Becker; 
categoria composição: Gianni Ambrosino e categoria bandas: Moozband; 
parabenizando também os demais participantes. 

O FESTIN — Festival de Inverno, foi instituído no ano de 1975, pela 
prefeitura municipal de Toledo, através da Secretaria de Cultura e Educação. Ao longo 
desses quarenta e três anos e antes de ser apenas um festival de música também 
contava com diferentes modalidades como coral, dança, teatro, bandas e possuiu 
diferentes formatos, acontecendo, às vezes em âmbito municipal, regional e nacional. 

O Festival é o mais tradicional evento da pauta cultural do Município, seja 
pela longa duração, seja pelo grande prestígio junto à comunidade. É considerado, de 
fato, patrimônio cultural e imaterial de Toledo e tem desempenhado •a função de 
alavancar o gosto pelas artes musicais, fomentando e valorizando o trabalho dos artistas 
locais. 
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Interno, 

REQUERIMENTO N° 161/2018 

Moção de aplausos à Primato Cooperativa 
Agroindustrial pela inauguração da sua 70  loja da 
rede de supermercados no município de Toledo. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do Regimento 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio ao presidente 
Primato Cooperativa Agroindustrial, Senhor limo Werle Welter, manifestando aplauso desta 
Casa de Leis, pela inauguração da sua 70 loja da rede de supermercados no município de 
Toledo, localizada na avenida Senador Attilio Fontana, 2790 no Jardim Panorama. 

Inaugurado no dia 26 de julho de 2018 no Jardim Panorama, o 
empreendimento é a sétima unidade da rede de supermercados da Primato Cooperativa 
Agroindustrial em Toledo. Em um espaço amplo e estratégico, a abertura desta loja era um 
anseio da população da localidade e bairros vizinhos. 

A abertura da sétima unidade da rede vem sendo projetada desde meados de. 
março, considerando que foi preciso uma total reforma e adaptação do local para 
alinhamento do padrão do Primata Supermercados. 

De acordo com o presidente da cooperativa limo Werie Welter, "é mais urn 
investimento que a Primato aplica no município, atendendo o anseio da população que 
reside nos bairros do Jardim Panorama, São Francisco e outros ao redor que gostariam de 
ter uma das unidades do Primato Supermercado à disposição, numa demonstração de que 
o atendimento, qualidade de produtos e serviços são muito bem-aceitos por nosso público". 

Por estas e outras considerações, os Vereadores que assinam esta Moção, 
em nome da sociedade de Toledo, agradecem o trabalho prestado. 
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REQUERIMENTO N° 162/2018 

Moção de aplausos ao Coral Cristo Rei, 
pelos 70 anos de existência em Toledo, 
comemorados em 15 de agosto de 2018. 

Senhor Presidente, 

Os Parlamentares que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado ofício ao Presidente 
do Corai Cristo Rei, senhor Gerson Luiz Cagliari, à Rua General Alcides Etchegoyen, 
965, Bairro Jardim La Salte, Cep 85913-010, expressando os aplausos desta Casa de 
Leis pela comemoração de setenta anos de existência do grupo coralistico neste 
Município, comemorados no próximo dia 15 de agosto de 2018 

O Coral Cristo Rei iniciou suas atividades no dia 15 de agosto de 1948, 
quando cantou na primeira celebração de crisma no então acampamento Arroio 
Toledo. A missa foi celebrada pelo Padre Antônio Patui, na igreja edificada naquele 
local. Portanto, surgiu logo após o inicio da colonização do Município, em 27 de março 
de 1946, e antes mesmo da emancipação político-administrativa de Toledo, que deu-se 
em 14 de dezembro de 1952. 

É tido como o coral mais antigo das Regiões Oeste e Sudoeste do 
Paraná e teve vida ininterrupta nestas sete décadas. O Coral Cristo Rei tem grande 
influência na vertente cultural coralistica em Toledo, pois o município destaca-se pelo 
expressivo número de corais eiou grupos orfeônicos. Os pioneiros usavam o canto 
para animação das missas, mas também era uma forma de acalentar a saudade e 
enfrentar as dificuldades do começo de urna nova comunidade. O Coral Cristo Rei tem 
um vínculo histórico com o Município, porque sempre esteve presente nos principais 
eventos socioculturais de Toledo, por exemplo, a posse dos Prefeitos. 

O atual Maestro, Professor Darcysio Fritsch, está há cinquenta e quatro 
anos no coro, sendo que nos primeiros três era o organista e depois assumiu a 
regência musical, ressalte-se, sempre como voluntário. 

Além disso, o Coral mantém intercâmbio com os demais corais da 
Região, participando, anualmente, de todos os encontros realizados. Há trinta e seis 
anos, inclusive, Toledo sediou o evento em cinco edições, sempre sob a coordenação 
do Cristo Rei. Ainda, participou de diversos eventos em outros Estados brasileiros, 
sempre levando o nome deste Município pela nossa cultura do canto em grupo. O 
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próximo evento regional dar-se-á na cidade de Medianeira, onde o Cristo Rei estará - 
presente. 

Mediante o exposto, é relevante que esta Casa de Leis reconheça a 
valorosa contribuição do Coral Cristo Rei à História e à Memória de Toledo e do 
Paraná, particularmente à Cultura, através da expedição de uma Moção de Aplausos 
assinada pelas Vereadoras e pelos Vereadores desta Décima Sexta Legislatura 

SALA DAS SESSÕES, 8 de agosto de 2018 
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REQUERIMENTO N° 163/2018 

Moção de aplausos ao atleta toledano 
Willian Guimarães, campeão sub-17 na 
modalidade dupla no Panamericano Junior 
Championships 2018 de Badminton, 
ocorrido em Lauro de Freitas/BA. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio à Associação 
de Badminton de Toledo, localizada à Rua 7 de Setembro, 637, Centro, Toledo/PR, 
85900-220, representada neste ato pelo seu técnico, Valdecir Anacleto Barbosa, 
manifestando o aplauso desta Casa de Leis ao atleta toledano Willian Guimarães, 
campeão sub-17 na modalidade dupla no Panamericano Junior Championships 2018 
de Badminton, ocorrido em Lauro de Freitas/BA. 

O Badminton é o segundo esporte mais praticado no mundo. No Brasil, 
a Modalidade está em pleno processo de popularização e onde é implantada ganha 
adeptos e se consolida. Em Toledo, o Badminton popularizou-se e te sido mais uma 
vez destaque no esporte nacional. Temos que comemorar e enaltecer mais urna 
conquista do esporte do Município e parabenizar nossos atletas locais pelo vasto 
esforço e dedicação que os tornaram campeões do Panamericano Junior 
Championships 2018 de Badminton. 

O Pan-americano Júnior de Badminton terminou no dia 26, com 14 
medalhas para a seleção brasileira nas disputas de simples e duplas. O Brasil 
fechou o torneio com três medalhas de ouro, urna de prata e nove de bronze nas 
disputas de simples e duplas, sendo o quarto lugar geral em número de medalhas. 

Os brasileiros disputaram quatro finais e sairam campeões em três 
delas. William Guimarães venceu na sub-17 masculina e, ao lado de Rafael Faria, 
na sub-17 das duplas masculina. Jonathan Matias levou o ouro na sub-19 
masculina, 

Na grande final da categoria, William Guimarães enfrentou o 
canadense Colin Jia. Melhor tecnicamente, o brasileiro se impôs desde o inicio e 

	 .N 
dominou o adversário. No primeiro set, William fechou em 21 a 13. Sem deixar o 
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canadense reagir, o brasileiro seguiu pressionando e, sem problemas, fechou o jogo 
em 21 a 8, ficando com o titulo do sub-17 masculino 
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Interno, 

REQUERIMENTO N° 164/2018 

Moção de aplausos à Equipe de Ginástica 
Rítmica de Toledo pela participação no 
Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, 
ocorrido de 12 a 15 de julho, na cidade de 
Curitiba/PR. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do Regimento 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio à Associação 
Toledana de Ginástica Rítmica Desportiva, localizado Rua do Cedro, 873 — Anexo ao SESI, 
Jardim Paraíso, Toledo/PR, representada pelo presidente Rosan do Prado, pelo gestor da 
Associação, Franz Menegazzo, pelo coordenador administrativo da equipe de rendimento 
Padrinho Furlan, e pela coordenadora técnica de equipe de rendimento, Anita Klemann, 
manifestando o aplauso à equipe de ginástica rítmica de Toledo pela participação e colocações 
no Campeonato Brasileiro de GR, ocorrido de 12 a 15 de julho, na cidade de Curitiba/PR. 

A Equipe de GR de Toledo conquistou o terceiro .lugar no adulto e no infantil 
por equipe, no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, ocorrido na cidade de Curitiba. 
O destaque foi a atleta Isabelle da Silva, no infantil nível 2, como campeã no individual geral. 
A ginasta também participou de todas as finais, conquistando ainda as Medalhas de ouro 
nos aparelhos mãos livres, bola e maças. 

O projeto de Ginástica Rítmica de Toledo, com 28 anos de atuação no 
município, é patrocinado pela Sadia, conta com as parceiras do Sesi, prefeitura de Toledo e 
com o co—patrocínio de O Boticário, Sanepar e Raiou Binacional, através de recursos 
0.btidos pela da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte/Governo Federal. 

SALA DAS SESSÕES, 8 de agosto de 2018. 
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REQUERIMENTO N° 165/2018 

Moção de aplausos ao atleta toledano 
Rafael Gustavo Faria, campeão sub-17 na 
modalidade dupla no Panamericano Júnior 
Championships 2018 •de Badminton, 
ocorrido em Lauro de Freitas/BA. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio à Associação 
de Badminton de Toledo, localizada à Rua 7 de Setembro, 637, Centro, Toledo/PR, 
88900-220, representada neste ato pelo seu técnico, Valdecir Anacleto Barbosa, 
manifestando o aplauso desta Casa de Leis ao atleta toledano Rafael Gustavo Faria, 
campeão Sub-17 na modalidade dupla no Panamericano Júnior Championships 2018 
de Badminton, ocorrido em Lauro de Freitas/BA. 

O Badminton é o segundo esporte mais praticado no mundo. No Brasil, 
a modalidade está em pleno processo de popularização e onde é implantada ganha 
adeptos e se consolida. Em Toledo, o Badminton popularizou-se e te sido mais uma 
vez destaque no esporte nacional. Temos que comemorar e enaltecer mais uma 
conquista do esporte do Município e parabenizar nossos atletas locais pelo vasto 
esforço e dedicação que os tornaram campeões do Pan-americano Júnior 
Championships 2018 de Badminton. 

O Pan-americano Júnior de Badminton terminou no dia 26, com 14 
medalhas para a seleção brasileira nas disputas de simples e duplas. O Brasil 
fechou o torneio com três medalhas de ouro, uma de prata e nove de bronze nas 
disputas de simples e duplas, sendo o quarto lugar geral em número de medalhas. 

Os brasileiros disputaram quatro finais e saíram campeões em três 
delas. William Guimarães venceu na sub-17 masculina e, ao lado de Rafael Faria, 
na sub-17 das duplas masculina. Jonathan Matias levou o ouro na sub-19 
masculina. 

Na grande final da categoria, William Guimarães enfrentou o 
canadense Colin Jia. Melhor tecnicamente, o brasileiro se impôs desde o inicio e 
dominou o adversário. No primeiro set, William fechou em 21 a 13. Sem deixar o 
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canadense reagir, o brasileiro seguiu pressionando e, sem problemas, fechou o jogo 
em 21 a 8, ficando com o titulo do sub-17 masculino. 

SALA DAS SESSÕES, 8 de agosto de 2018. 
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REQUERIMENTO N° 168/2018 

Moção de aplausos à Lactobom, pelos 25 
anos de instalação da empresa no Município 
de Toledo, 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado ofício ao Senhor 
Roberto Antonio Bombardelli, sócio da empresa Lactobom, no endereço Estrada 
Adroaldo José Bombardelli, Km 2,5, Caixa Postal 371, Toledo/PR, CEP 85911-380, 
manifestando o aplauso desta Casa de Leis pela passagem dos 25 anos de instalação 
da empresa no Município de Toledo. 

A aludida empresa, do ramo alimentício, cuja matriz está instalada nesta 
cidade desde 1993, conta ainda com duas filiais situadas nas cidades de Palotina e 
Curitiba. 

A excelência em todas as etapas da produção, bem como a valorização de 
todos os colaboradores, do agricultor ao consumidor, são características marcantes da 
Lactobom. 

Além disso, tem-se que, além de fornecer produtos de qualidade à 
sociedade, a referida empresa também é importante em virtude da disponibilização de 
oportunidades de emprego aos munícipes. 

Assim, tendo em vista que a valorização das empresas locais deve ser 
primada, e considerando que no dia 6 de agosto de 2018 a mencionada empresa 
completou 25 anos de atividade industrial, conclui-se que a mesma faz jus ao presente 
requerimento. 

Portanto, manifestamos nossos aplausos à empresa toledana Lactobom, 
pela sua história na seara industrial, ao longo da qual tem honrado o Municlpio de 
Toledo e servido de exemplo às demais empresas. 

SALA DAS SESSÕES, 15 de agosto de 2018 
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Estado do Paraná 000025 

REQUERIMENTO N° 169/2018 

Moção de aplausos ao atleta toledano Andrei Saila 
Maschio pela conquista consecutiva do titulo de 
Campeão Brasileiro Juvenil •de Bocha, com a 
equipe do Paraná. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio ao atleta toledano 
Andrei Saila Maschio, aos cuidados do Técnico Jair Jucelino Maschio, Rua Raimundo 
Leonardi, 938 - Centro, Toledo - PR, 85900-110, manifestando o aplauso desta Casa de 
Leis pela conquista consecutiva do título de Campeão Brasileiro Juvenil de Bocha, com a 
equipe do Paraná. 

Toledo foi sede do Campeonato Brasileiro de Bocha Juvenil Sub-18 e Sub-
23, que aconteceu no Clube Toledão entre os dias 19 à 21 de julho. 

O atleta Andrei, com apenas 16 anos, é destaque no Município, 
conquistando o titulo de Melhor Individual Sub 18; Melhor Dupla Sub 18, em companhia 
do atleta Alex Queiroz, de Medianeira; Primeiro Lugar no Campeonato Brasileiro de Tiro 
Rápido, onde em 4 minutos, disparou 39 tiros, acertando 18; Terceiro Lugar no 
Campeonato Brasileiro do Tiro Rápido em Dupla com o atleta Pedro Beckmann, de Foz 
do Iguaçu. 

A realização dessa competição, a nivel nacional, somente foi possível 
graças aos esforços mútuos dos amantes da Bocha de Toledo. 

Centro Civico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi. 1049- CP 85900-030 

Fone (45) 3379.5900 -Fax (45)3379.5913 
www.(oledo. pr. leg.br  



E PORTE 	ADEMAPJDQFSCHMlDT ANTONIO MIO 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 	000026 
Estado do Paraná 

REQUERIMENTO N° 170/2018 

Moção de aplausos às Atletas do Futsal Feminino 
de Toledo - AFETO pela conquista dos Jogos 
Escolares do Paraná de 2018 - JEPS. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio às Atletas do 
Futsal Feminino de Toledo - AFETO, localizada à Rua Marcilio Dias, 278, Vila Paulista, 
85.909-580, representada neste ato por sua técnica, Saleta Dalagnol, manifestando o 
aplauso desta Casa de Leis pela conquista dos Jogos Escolares do Paraná de 2018 - 
JEPS. 

Toledo é o Paraná no Brasileiro dos Jogos Escolares 2018. A vaga veio na 
manhã do dia 9, quando as Toledanas venceram a escola representada pela equipe do 
Atlético Paranaense. 

O titulo paranaense é o primeiro da categoria A sub17 na história dos 
escolares, tendo essa mesma equipe conquistado, em 2017, a vaga quando ainda 
jogavam pela categoria B subi 5, com o 30  lugar no Brasileiro. 

A equipe evolui grandiosamente e é hoje umas das melhores de todas as 
gerações da historia da AFETO. 

Na competição foram 20 gols prós e apenas 4 contra, tendo um saldo de 
16 gols positivos e deixando para trás fortíssimas equipes como Ouro Verde, Atlético 
Paranaense e Foz Cataratas. 

O Próximo desafio é representar o Paraná no Brasileiro dos Jogos 
Escolares que acontecerá em Natal. Nós da diretoria da Afeto parabenizamos atletas e 
professores pelo brilhante trabalho. 

Gostaríamos de exaltar o excelente trabalho desenvolvido pelos técnicos 
Eudes Dalagnol e Salete Dalagnol e do preparador físico Luis Carlos Rodrigues. 

SALA DAS SESSÕES, 15 de agosto de 2018 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049. CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 Fax (45) 3379-5913 
w\swIaleclo.pr.legsbr 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

000028 

REQUERIMENTO •N° 175/2018 

Moção de aplausos à equipe de Futsal 
Feminino Sub 17, pela conquista o 1° 
lugar na Copa Oeste, etapa de Céu Azul. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio à equipe de 
Futsal Feminino Sub 17, neste evento, comandada pela Professora Salete Dallagnol 
e auxiliada pelo Professor Luis Carlos Francisco rodrigues, na Rua Protásio Alves, 
1640, Vila Industrial, manifestando o aplauso desta Casa de Leis, pela conquista do 
1° lugar na Copa Oeste, etapa de Céu Azul, realizada de 17 a 19 de agosto. 

A fim de reconhecer todo o trabalho dos envolvidos e parabenizar os 
atletas e demais profissionais pelo esforço, agradecer os patrocinadores pela visão 
desportista e ao Poder Público pelo apoio através da Secretaria de Esporte, como 
também a imprensa local e regional pelo destaque, as ações do time e a torcida que 
participou com todo seu apoio encaminha-se esta moção a equipe de Futsal 
Feminino sub 17, que conquistou o 10  lugar na etapa, 

SALA DAS SESSÕES, 22 de agosto de 2018. 

Centro Cimo Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1 Q4•9 • CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 • Fax (45) 3379-5913 
wwWtoleao,pnleg.br  
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 000029 

REQUERIMENTO N° 176/2018 

Moção de aplausos à equipe de Futsal 
Masculino Sub 17, pela conquista do 10 
lugar na Copa Oeste, etapa de Céu Azul. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

A Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio à equipe de 
Futsal Masculino Sub 17, neste evento, comandada pelos Professores Erickson 
Verviebe de Oliveira e Aparecido Pinheiro Lima, na Rua Protásio Alves, 1640, Vila 
Industrial manifestando o aplauso desta Casa de Leis pela conquista do 10 lugar na 
Copa Oeste, etapa de Céu Azul, realizada de 17 a 19 de agosto. 

A fim de reconhecer todo o trabalho dos envolvidos e parabenizar os 
atletas e demais profissionais pelo esforço, agradecer os patrocinadores pela visão 
desportista e ao Poder Público pelo apoio através da Secretaria de Esporte, corno 
também a imprensa local e regional pelo destaque, as ações do time e a torcida que 
participou com todo seu apoio encaminha-se esta moção à equipe •de Futsal 
Masculino sub 17, que conquistou o 10  lugar na etapa. 

SALA DAS SESSÕES, 22 de agosto de 2018. 

AIRTON SAVELLO 	ADEdR 

NIO ól0  

FSCHMIDT 	00-M3 OGNIN 



3 

CÂMARA •MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 000030 

AP OVADO 
Sa1adas\ssA. /0l5  iJ 

Requerimento n° 176/2018 

Centro Civico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 • CEP 85900-030 

Fone (45) 3379.5900- Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.priewbr 



REN9YIMANN A  

Sala dà,  

COS ZANETTI 

SALA DAS SESSÕES, 22 de agosto de 2018 

ETO 

	

OR 	 SOGNIN 

1.914, 

	

RELIA
RENTIN 	 VA 

GAB"  

4~4~ 

ALMOR LOD1 

/  Jô  

te 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 	000031 
Estado do Paraná 

REQUERIMENTO N° 177/2018 

Moção de aplausos à Senhora 'vete Carmen 
Rosch Lima, pelos 26 anos de trabalho junto a liga 
de futebol de Toledo. 

Senhor Presidente, 

Interno, 
	Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do Regimento 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio à Senhora lvete 
Carmen 'Rosch Lima, com endereço na rua Ministro Marco Freire, 83, Conjunto Residencial 
Tocantins, Toledo — PR, manifestando o aplauso desta Casa de Leis por seu excelente e 
relevante trabalho, realizado durante 26 anos junto a Liga de futebol de Toledo. 

A Senhora 'vete Carmen Rosch Lima, casada com Aparecido Pinheiro Lima, 
mãe de 3 filhos, iniciou seus trabalhos junto a Liga de Futebol de Toledo no aho de 1989 e 

:permaneceu até fevereiro do ano de 2015. Neste tempo de trabalho !vete sempre se dispôs 
além de sua função de secretariado, executou, coordenou, acompanhou, •se envolveu e 
colaborou para o crescimento desta conceituada liga e representativa entidade municipal. 

A Câmara Municipal de Toledo, representação democrática da população 
toledana, vem manifestar publicamente seu agradecimento à 'Senhora Ivete Carmen Rosch 
Lima, pelo honrado trabalho exercido na liga de futebol de Toledo, onde não exerceu sua 
função simplesmente por obrigação mas com extrema dedicação, amor, respeito e 
dignidade. 

Centro Civico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi. 1049. CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 Fax (45) 3379.5913 
www.totedo.vieg.or 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 	000032 
Estado do Paraná 

REQUERIMENTO N° 178/2018 

Moção de aplausos ao Colégio Estadual Luiz 
Augusto Morais Rego, pelos 60 anos de 
atividades. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUER 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio ao Colégio 
Estadual Luiz Augusto Morais Rego, localizado à Rua Almirante Barroso, 1551, Centro, 
Toledo, PR, CEP 85900-020, em nome do seu representante Diretor José Carlos 
Pereira Guimarães, extensivo aos professores, colaboradores, Associação de Pais, 
Mestres e Funcionários - APMF e alunos, manifestando os aplausos desta Casa de 
Leis, pelos 60 anos de atividades desta Instituição de Ensino. 

O Colégio Estadual Luiz Augusto Morais Rego, foi criado através do 
decreto n° 25155 de 31 de agosto de 1959, sendo que seu funcionamento iniciou-se no 
ano de 1958 com o nome de Grupo Escolar de Toledo, funcionando com as 18  a 48  
séries e 1° grau fundamental. Com  o Ensino Fundamental passando para a 
responsabilidade do Poder Público, hoje, o Colégio, conhecido como Morais Rego, 
conta, com o Ensino Fundamental, Ensino Médio e também de Cursos 
Profissionalizantes. 

Com o objetivo de desenvolver a qualidade da educação, conta com a 
participação da Comunidade, Corpo Docente e Discente, APMF, Conselho Escolar, 
Grêmio Estudantil e Conselho de Pais. 

O Colégio Estadual Luiz Augusto Morais Rego merece este Voto de 
Aplausos por todos estes anos de dedicação ininterrupta e por colocar como prioridade 
a formação de grandes cidadãos brasileiros. 

Centro Cívico PreSIdente Tancredo Neves 
Rua Sarandi. 1049 CEP 85900.030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3372.5913 
vo,vw.toletio.pr.leg.br  
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AIRTON SAVELLO 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

REQUERIMENTO N° 182/2018 

Moção de aplausos à equipe de handebol feminino 
de Toledo pela conquista do titulo de campeã da 
fase final da Divisão "B" dos Jogos Abertos do 
Paraná (JAP's), realizado em Coronel Vivida/PR. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio à Secretaria 
de Esportes e Lazer de Toledo, localizada à Rua Protásici Alves, 1640, Vila Industrial, 
representada neste ato pelo técnico, Mauro José Ansolin, manifestando o aplauso 
desta Casa de Leis à equipe de handebol feminino de Toledo pela conquista do titulo 
de campeã da fase final da Divisão "B" dos Jogos Abertos do Paraná (JAP's), realizado 
em Coronel Vivida/PR. 

O time comandado pelo técnico Mauro Ansonin (Pato) superou a 
cidade de Rebouças na decisão por apenas um gol (27/26). Na primeira fase, as 
toledanas haviam vencido Itapejara do Oeste por 38x25 e Cambe por 28x22 e na 
semifinal, Mandaguaçu por 42x25 para completar 100% de aproveitamento. 

A conquista também foi um feito histórico para o técnico Pato já que foi 
a primeira de Jogos Abertos com a equipe feminina. 

SALA DAS SESSÕES, 29 de agosto de 2018 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049. CEP 85900.030 

Fone (45) 3379.5900 • Fax (45) 3379.5913 
wWw.toledo.pr.leg.br  
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

000036 

REQUERIMENTO N° 183/2018 

Moção de aplausos à OAB Subseção de Toledo, 
pela realização da 2° Corrida dos Advogados e 
Advogadas, realizada no dia 18 de agosto no 
Lago Municipal. 

Senhor Presidente, 

Interno, 
	Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do Regimento 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio OAB Subseção de 
Toledo, localizada à R. Gen. Estilac Leal, 1574 - Centro, Toledo - PR, 85900-020, 
representada neste ato por sua presidenta, Solange da Silva, manifestando o aplauso desta 
Casa de Leis à OAB Subseção de Toledo pela realização da 2a  Corrida dos Advogados e 
Advogadas, realizada no dia 18 de agosto no Lago Municipal. 

A largada da prova se deu às 8h, no Parque Municipal Diva Paim Barth, 
disputada nas distâncias de 5km e 10km, sendo as classificações Geral 10  a 5°, Categoria 
Advogado 1° 

SALA DAS SESSÕES, 29 de agosto de 2018 

a 3° e Faixa Etária 1° ao 3° com as premiações em troféu. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

000027 

REQUERIMENTO N° 181/2018 

Moção de aplausos ao Colégio Estadual João 
Cândido Ferreira pela participação na Fase 
Final, Categoria "B", dos Jogos Escolares do 
Paraná — 65° JEPS, realizados em 
Apucarana/PR, na modalidade de atletismo. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores e Vereadoras que este subscrevem, nos termos do 
artigo 162 do Regimento Interno, 

•REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio à Senhora 
Maria Clara Cadamuro Weber, Diretora do Colégio Estadual Dr. João Cândido 
Ferreira, localizado à R. Guaíra, n° 2225 - Centro, Toledo - PR, 85.902-140, 
manifestando o aplauso desta Casa de Leis pela participação na Fase Final, 
Categoria "B", dos Jogos Escolares do Paraná, realizados em Apucarana/PR, na 
modalidade atietiSmO, 

Todas as práticas esportivas, independentemente da modalidade, 
possibilitam uma série de oportunidades e experiências que, talvez em quaisquer 
outras circunstâncias não seriam possíveis. Não seria diferente na fase final do 65a 
Jogos Escolares do Paraná, na categoria "B". Diante disso, ressalte-se e enaltece-se 
o trabalho dos professores do Colégio Estadual Dr. João Cândido Ferreira pelo 
profissionalismo, seriedade e dedicação que depositam em suas atividades 
'promovendo a prática esportiva dentro da escola e incentivando a formação de 
futuros atletas e contribuindo para a formação como cidadãoS. 

SALA DAS SESSÕES, 29 de agosto de 2018. 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 000038 
Estado do Paraná 

GABRI 	IERLE 

lel~"11~ 
ISOGNIN 	MARC' 

, 

OLIN 	 IN 

VAGN 

PEDá0 VARELA 

NCIR CARECA 

MAPRLY ETE 

Requerimento n° 181/2018 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarendi, 1049 CEP 85900.030 

Fone (45) 3379.5900 . Fax (45) 3379.5913 
www.loledo.pr.leg.br  



AIRTON SAVELLO 
RLI A MA Cd—e 	FSCHMIDT 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

000029 

REQUERIMENTO N° 186/2018 

Moção de aplausos à Equipe de Ginástica Artística 
de Toledo, pela conquista nas categorias 11 e 12 
anos, 9 e 10 anos e 7 e 8 anos, e acima de 13 anos 
no Campeonato Elci Maio em Londrina. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado ofício à Equipe de 
Ginástica Artística de Toledo, localizada no Ginásio Alcides Pan à Rua Protásio Alves, 
1640 - Vila Industrial, representada pela Professora e Técnica RespOnsável, Laís 
Cardoso, e pelos Professores, André Dindas e Mônica de Sand, manifestando o aplauso 
desta Casa de Leis à Equipe de Ginástica Artística de Toledo, campeã por equipe da 
categ.oria .  11 e 12 anos, vice-campeã por equipe categoria 9 e 10 anos e vice campeã 
geral da categoria 7 e 8 .anos e campeã •na categoria 9 e 10 anos masculina, no 
'Campeonato Elci Mazzio realizado em Londrina no final do mês de agosto de 2018. 

A Equipe de Ginástica Artística de Toledo se destacou com várias boas 
colocações, resultado de muito treino e dedicação dos atletas e dos profissionais de 
educação física envolvidos: Lais Cardoso, Natalia Decker, Mônica Van de Sand, Mayara 
Gmach e André DinOas. 

A equipe de Toledo conquistou o titulo de campeã por equipe na categoria 
11 e 12 anos com os ginastas Maria Clara de Castro Albuquerque Gonçalves -campeã 
geral, Ana Leriza Hasper de Souza - vice Campeã geral, Daniella Timm - terceiro lugar 
geral e Liz Morena Pitta Oliveira sexto lugar geral. A equipe conquistou ainda: vice 
campeãs por equipe categoria 9 e 10 anos, com as atletas Anne Marrie Bois, Nicolly 
Bortoletto, Beatriz Cruz, Julia Basso e Natalia Damasceno de Mello, e 4,5,6 E 7 lugar no 
individual geral. Também na categoria 7 e 8 anos conquistou o titulo de vice campeã 
geral com a atleta Laura Giaretta Galina e campeão na categoria 9e 10 anos com o 
atleta Nicalas Souza Bispo de Morais. Os dois do Projeto Pedrinho Furlan, estreando em 
cornpetições. A ginasta Nayarà Assoni de Souza conquistou também o 4 lugar no 
individual geral e terceiro por equipe na categoria acima de 13 anos. 

SALA DAS SESSÕES, 4 de setembro de 2018 

Centro Civico Presidente TanCred0 Neves 
Rua Sarandi, 1049 CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg.br  
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CÂMARA. MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

000041 

REQUERIMENTO N° 187/2018 

Moção de Aplausos ao 19° Batalhão de 
Policia Militar (BPM), pelo aniversário de 13 
anos e por todos serviços prestados. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excalência, ouvido o Plenário, seja enviado ofício ao 19° 
Batalhão de Policia Militar (BPM), localizado à Rua Gisele Merlin Leduck, 390 — Jd. 
Gisela CEP: 85.905-190, representado pelo seu Comandante Tenente Coronel 
Marcos Sperka, pelo aniversário de 13 anos e por todos serviços prestados durante 
esse tempo. A comemoração foi realizada no dia 31 de agosto de 2018, no Parque 
Ecológico Dica Paim Barth, na cidade de Toledo. A cerimônia também foi alusiva aos 
164 anos da Polícia Militar no Paraná, completados no dia 10 de agosto. 

O 19° Batalhão de Policia Militar (BPM) em Toledo que abrange 23 
municípios fOi inaugurado no dia 31 de agosto de 2005, unindo parte dos batalhões 
de Cascavel e de Foz do Iguaçu. 

Salientamos que a Policia Militar é essencial no que tange a dar melhor 
qualidade de vida e maior segurança para a população do Município, dai a 
importância de valorizar as pessoas que se dedicam diariamente para que isso 
aconteça. 

Diante do exposto, queremos parabenizar a corporação do 19° 
Batalhão pelo comprometimento e excelente trabalho realizado no decorrer desses 
anos. 

SALA DAS SESSÕES, 4 de setembro de 2018. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Serenei, 1049 CEP 85900.030 

Fone (45) 33795900. Fax (45) 3379.5913 
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REQUERIMENTO N° 188/2018 

Moção de aplausos aos clubes do Rotary da 
cidade de Toledo pela realização do projeto 
solidário "lacre amigo". 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

A Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio ao Rotary Club 
de Toledo Integração, em nome de Valdir Eckstein "governador assistente da área três 
do Distrito 4640", com endereço na Rua Erechim n° 431, Jardim Porto Alegre, Casa da 
Amizade, Toledo — PR, manifestando o aplauso desta Casa de Leis pela Campanha e 
realização do projeto "Lacre Amigo". 

Os clubes do Rotary da cidade de Toledo, têm como propósito desenvolver 
projetos comunitários de prestação de serviços, e o intuito de aliviar as carências mais 
graves da sociedade local e regional. Neste sentido, iniciou-se em julho de 2017, mais 
um grande projeto do Rotary: A campanha "lacre- amigo". 

A Campanha solidária "Lacre Amigo", arrecada os materiais em 
estabelecimentos, revendem para as empresas de reciclagem e após esse processo, o 
Montante é revertido ern cadeiras de rodas, de banho, andádores ou muletas para 
pessoas que necessitam, Ao todo, são necessários, 90 quilos de lacres para efetivar a 
compra de um equipamento, e em um ano já se conseguiu mais de 40 cadeiras de rodas 
que tem proporcionado benefícios para muitas pessoas. 

O sucesso dos lacres foi tanto, que foi criada também a Campanha 
Tampinha Amiga, que segue a mesma finalidade dos lacres, porém com tampinha de 
metal e plástico para converter em mais solidariedade. 

Diante do exposto, este Legislativo congratula o presidente, o governador 
assistente, o conselho diretor e os membros dos Clubes do Rotary de Toledo, pela 
excelente ideia e realização do projeto desenvolvido para servir à sociedade toledana, 
na promoção de ações mais humanitárias e em beneficio das pessoas menos 
favorecidas. 

	 —2) 
AIRTON SAVELO 

Centro Civico Presidente Tancredo Neves 
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Fone (45) 3379-5900 • Fax (45) 3379.5913 
www.toledo.pr.leg.br  
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REQUERIMENTO N° 197/2018 

Moção de aplausos à Funerária Cristo Rei, 
pelos 30 anos de atividade em Toledo. 

Senhor Presidente, 

Os.'Vèreadores que este subscrevem, nos ternids. -do. artigo. 1-62 do 
RegimentoInterno., 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio à Funerária 
CriSto Rei de Toledo — PR, situada na Rua Souza Naves, 88, centro, Toledo Pr 
representada por seu Diretor, Senhor Cícero Marinho Xavier MartinS, expressando 
votos de aplausos desta CaSa de Leis, pelos 30 anos de atividades em Toledo. 

A Funerária Cristo Rei iniciou suas atividades em janeiro de 1988: 
instalando-se na Rua Guarani, 1523, até meados de 2003, posteriormente fixou 
endereço na Rua Souza Naves, 88, centro de Toledo, até os dias atuais. 

A empresa, oriunda de Marechal Cândido Rondon, conta com a matriz 
em Toledo e 4 filiais diStribuidaS nos Estados do Paranà e Santa Catarina e na cidade 
de Cascavel. O ObjetiVo principal é atender os moradores de Toledo e região nos 
serviços funerários è afins. Contando com todo tipo de material e serviços do ramo. 

Por ser uma empresa de grande importância na cidade de Toledo, a 
qual além de geradora de empregos, sempre foi parceira do Município no que se 
refere a todos os serviços funerários. 

Por estas razões esta Câmara Municipal parabeniza a empresa 
Funerária CriSto Rei, pela sua trajetória na Cidade de Toledo — PR. 

SALA DAS SESSÕES, 12 de setembro de 2018. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 • CEP 85900.030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo,pr.leg.br  
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REQUERIMENTO N° 198/2018 

Moção de Aplausos ao Clube Atlético 
Toledense pela conquista do 3° Lugar na 
Copa Amop de Futsal Masculino. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado ofício ao Senhor 
Willian Sanches de Almeida, no endereço Rua da Igreja, 705, Vila Operaria, CEP-
85909723, manifestando o aplauso desta Casa de Leis pela conquista do 3° lugar na 
Copa Amop de Futsal Masculino, realizada pela Associação dos Municípios do Oeste 
do Paraná. 

A Copa Amop de Futsal Masculino, é umas das competições mais 
tradicionais de nossa região, contando com elevado número de atletas e amantes do 
futsa I. 

A edição de 2018, contou com a presença de 23 (vinte e três) equipes, e 
nosso município esteve representado pelo Clube Atlético Toledense, que na sua 
primeira participação conquistou o 30 lugar, de forma brilhante. 

Diante do exposto, este Legislativo congratula o presidente, a diretoria 
e todos os atletas (Renan Jordan, Felipe Luís, Edgar Jesus, Guilherme Augusto, 
Dyordan Batista, Everson Silva, Ronaldo Valente, Matheus Rosch, Jean Henrique, 
Guitierre Viana, Jeferson Silva, Geovani Luiz, Everton Cristiano, Leandro da Silva, 
Edelvan Felipe, Siva! Ferreira, Renan Augusto, Luan Andrin e Jeferson Fernando) 
pela conquista que muito enaltece o Município de Toledo. 

SALA DAS SESSÕES, 12 de setembro de 2018. 

VA 	Cl CARECA AIRTO 	LLO 

Centr Ciico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 049-1 	CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.prieg.br  
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 000051 

REQUERIMENTO N° 199/2018 

Moção, de aplausos a EscOla. Municipal 
'Miguel Dewes„ do Distrito .de- Dez de Maio, 
pela conquista dõ primeiro lugar no Ideb do 
Município de Toledo. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
..Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado ofício à Escola 
Municipal Miguel Dewes, localizada no distrito de Dez de Maio, Toledo - PR, 
representado neste ato pela Diretora Luci Maria Rosseto Mayer e pela Coordenadora 
da Escola Dirce Steffens Kulzer, Manifestando o aplauso desta Casa de Leis pela 
conquista do melhor (índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Município 
de Toledo (Ideb). 

A Escola Municipal Miguel Dewes no Distrito de Dez de Maio 
conquistou o melhor Ideb do Município, superando a meta nacional e chegando a 
8,5. O Ideb é o principal indicador de qualidade da educação brasileira, ele avalia o 
ensino fundamental e Médio no país, com base em dados sobre aprovação nas 
eScolas e .desempenho dos estudantes, no Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb). 

Desde a criação do indicador, em 2007, foram estabelecidas diferentes 
metas (nacional, estadual, municipal e por escola) que devem ser atingidas a cada 
dois anos quando o Ideb é calculado. O índice varia de O a 10. A meta para o Brasil é 
alcançara média 6 até o ano de 2021, patamar educacional correspondente ao de 
países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (000E). 

A Escola Municipal Miguel Dewes atende cerca de 90 alunos e esta 
obteve a respectiva conquista, pelo índice zero no quesito reprovação e boa nota na 
'avaliação, cujo resultado é fruto do esforço conjunto de todos do ambiente escolar, 
dentre eles alunos, professores, envolvimento dos pais nas atividades, assim como 
formação continuada dos docentes e o planejamento sistemático das ações, fatores 
estes que repercutiram no resultado positivo da escola. 

SALA DAS SESSÕES, 12 de setembro de 2018. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049.• CEP 85900-030 

Fone (45).3379-5900 
www.toledo.prieg.br  
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REQUERIMENTO N° 200/2018 

Moção de aplausos à Escola Muncipal 
Arsenio Heiss, pela conquista do segundo 
melhor Ideb do Município de Toledo. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado ofício à Escola 
Muncipal Arsenio Heiss, localizada na Rua Adilson Bier, 242 - Jardim Porto Alegre, 
Toledo - PR, CEP - 85906-250, representado neste ato pela Diretora da Escola, kis 
Márcia KunZler Bertoluci, e pela Coordenadora Pedagógica, Marta Regina Naujorks 
aa •Mana Miguel, manifestando o aplauso deste Casa de Leis pela conquista do 
segundo melhor índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Município 
de Toledo. 

O reconhecimento pelo bom trabalho desenvolvido deve sempre ser 
feito e nesta semana há um motivo especial para homenagear à Educação. A Escola 
Mundipal Artenio Heiss tem 417 alunos, sendo que 49 (que integram as turmas do 
quinto ano) fizeram a prova e conquistaram o segundo melhor índice entre as 
escolas municipais de Toledo. 

A Escola participa da avaliação do Ideb desde o início e vem 
demonstrando avanços. Em 2005 obteve nota de 5.1, em 2007 passou para 6.1, 
2009 para 6,8, 2011 ficou com 7.4, em 2013 obteve 5.6, em 2015 passou para 80 e 
agora O últirno resultado de 2017 ficou com 7.9. O Ideb é o principal indicador de 
qualidade da educação brasileira, ele avalia o ensino fundamental e médio no país, 
com base em dados sobre aprovação nas escolas e desempenho dos estudantes no 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). 

O resultado obtido é fruto de um trabalho conjunto de toda equipe 
integrada conjuntamente com o envolvimento direto dos pais no acompanhamento 
de.todas as atividades .e desempenho dos alunos. 

Assim sendo, se faz mercê, esta moção a esta Escola pelo excelente 
trabalho que vem desenvolvendo ao longo dos anos no Município de Toledo. 

SALA DAS SESSÕES, 12 de setembro de 2018. 

Centro Clvido Presidente Tantredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 • CEP 85900.030 

Fone (45) 3379-5900 
www. oled0.9r.109 br 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 000055 

REQUERIMENTO N°201/2018 

.Moção de aplausos à Escola. Municipal de 
São Luiz do Oeste, pela conquista do terceiro 
Melhor Ideb do .Mlínicipio de Tôledo. 

Senhor Presidente, 

OS Vereadores que este subscrevem, nos termos do. artigo 182 do 
Rediffiento Interno., 

R,EQUEREM.  

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio à Escola 
Municipal de São Luiz do Oeste, localizada na Ra São José, 500, Distrito de São Luiz 
do Oeste, Toledo - PR, CEP - 85900-970, representado neste ato pela Diretora Marilda 
Lira Ulsenheirrier, manifestando o aplauso desta Casa de Leis pela conquista do 
terceiro: melhor 'indiCe de DesenVolVirnento dá Educação Básica (Ideb)•cio .MuniCipio TOledb. 

A Escola Municipal de São Luiz do Oeste obteve a referida conquista, 
participou pela primeira vez da avaliação e atingiu a nota de 7.5, superior a meta 
estipulada pelo MEC. Esta instituição está localizada no interior e atende 73 alunos 
no total, sendo que 11 alunos do 50 ano fizeram a avaliação e já colocaram a Escola 
em destaque na primeira vez que participam do ldeb. Segundo a Diretdra da Escola, 
~Ida tira Ulsenheimer, o resultado positivo é fruto de um trabalho conjunto que 
integra prOfessoÉes. , alunos e pais. Ela relata que as atividades são realizadas com 
compromisso de qualidade, desde a entrada dos alunos na Escola no pré-escolar. 
~Ida conta ainda que as ações são planejadas e pensadas visando o 
desenvolvimento pleno do aprendizado dos discentes e que por ser uma escola 
menor e no interior é .possível desenvolver atividades complementares levando os 
estudantes para a vivência fora da sala de aula. 

Assim sendo, destacou a Diretora que devido a participação efetiva dos 
pais e .  mães no desenvolvimento dos alunos acrescida da colaboração de todos no 
ambiente escolar, tem sido fundamental para o desempenho positivo dos 
educandos, fazendo com que a Escola pudesse atingir a patamar desejado, 
demonstrando com isso um excelente resultado dentro das metas almejadas nos 
planejamentos da Escola, enaltecendo a contento o nome do interior do Município de 
Toledo. 

SALA DAS SESSÕES., 12 de setembro de 2018. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua sarandi, 1049 • CEP 85900.030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toleclo.pr.leg.br  
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

000057 

REQUERIMENTO N° 208/2018 

Moção de aplausos ao aluno Gustavo 
de Souza Hey pela conquista da 
medalha de prata na Olimpíada 
Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas - OBMEP, de 2017. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado ofício ao Colégio 
Estadual Dado Vellozo localizado à Rua Haroldo Hamilton, 271 - Centro, CEP - 
85.905-390 - Toledo/PR, na pessoa de sua Vice-Diretora, a Senhora Marylis Cristina 
Zeni, manifestando o aplauso ao aluno Gustavo de Souza Rey pela conquista da 
medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas — 
OBMEP, de 2017. 

Gustavo de Souza Hey é aluno do 7° ano "A" matutino do Colégio 
Estadual Dado Vellozo, participou da OBMEP, em 2017, conquistando a medalha de 
prata. Gustavo é filho de Elaine de Souza Hey e Fabiano Pereira Hey. 

Neste ano, o exímio aluno participou da 1° fase e 2' fase da Olimpíada, 
no entanto, o resultado sairá somente no início do ano de 2019. 

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é 
um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo 
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da Sociedade 
Brasileira de Matemática — SBM, e promovida com recursos do Ministério da 
Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações — 
MCTIC. 

Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar 
talentos na área, a OBMEP tem como objetivos principais: Estimular e promover o 
estudo da Matemática; Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, 
possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a 
material didático de qualidade; Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso 
em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas; Incentivar o aperfeiçoamento 
dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização 
profissional; Contribuir para a integração das escolas brasileiras com as 
universidades públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas e 
promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www,toledo.prieg.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 	000056 
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O público alvo da OBMEP é composto de alunos do 6° ano do Ensino 
Fundamental até último ano do Ensino Médio e no ano de 2017, mais de 18 milhões 
de alunos de participaram da olimpíada. 

Desta forma, convém exaltar as professoras, professores e gestores do 
Colégio Dado Vellozo, os quais têm realizado um excelente trabalho no 
desenvolvimento dos educandos e, assim sendo, podemos salientar que, graças aos 
esforços dos profissionais acima mencionados, este aluno pôde alcançar êxito na 
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas — OBMEP, de 2017. 

"Ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua 
própria produção ou a sua construção." 

Paulo Freira 

SALA DAS SESSÕES, 19 de setembro de 2018. 

MARLI DO ESPORTE ADEMAR DORFSCHMIDT 	CORAZZA NETO 

EDMUNDO FERNANDES 	MARCOS ZANETTI 	OLINDA FIORENTIN 

RENATO REIMANN 

Requerimento n°208/2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 000059 

REQUERIMENTO N° 209/2018 

Moção de aplausos à Gazeta de 
Toledo Digital pelos 5 anos de 
atividades. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa ,Exceléncia, ouvido o Plenário, seja enviado oficio ao Senhor 
.Eliseu Langner de Lima, Diretor da Gazeta de Toledo Digital, com endereço à Rua 
General .Daltro Filho, n° 949, Jardim Gisela, Toledo, Paraná, manifestando o aplauso 
deSte Cata-de Leis.pelos .5 anos de atividades. 

É sabido que a imprensa tem um papel fundamental pois é uma das 
ferramentas essenciais pára difundir notícias na sociedade. Com  o avanço da 
ihternet e a entrada de novos dispositivos dê acesso a conteúdos por intermédio de 
tablets e srnartphones mudou o modo de se fazer jornalismo. Para atender essa 
nova demanda, os jornais tiveram a necessidade de se atualizarem com conteúdos 
ocolusivarnente digitais. 

Após quase vinte anos de estrada da Gazeta de Toledo em versão 
impressa;  em 2013 foi iniciado o novo projeto que seria a disponibilização em PDF 
na versão digital. 

Desde então, mais de 16 milhões de pessoas em todo o mundo já 
acessaram e interagiram no portal da Gazeta Digital, tendo acesso às relevantes 
noticias de Toledo, do. Estado e do País. 

Atualmente, a Gazeta Digital representa um diferencial no Município, 
levando notícias em tempo real ao leitor, mantendo a população informada e 
conectada. Sendo assim, o Vereador Ademar Dorfschmidt em conjunto com demais 
vereadores que este subscrevem, manifestam aplausos à Gazeta de Toledo Digital, 
pelos cinco anos que leva as informações às mais diversas comunidades que 
almejam estar sempre bem informadas das notícias que acorrem na região e no 
mundo. 

SALA DAS SESSÕES, 19 dê setembro de 2018. 

Centro•Cívico Presidente.  TanCredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 • CEP 85900.030 

Fone (45)-3379-5900 
,vww.toledo.pr.leg.br  
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ED 11 DO FERNANDES 	GABRIEL ERLE 

DOR 

VELLO 

CÂMARA MUNICIPAL DE TO:LEDO 
'EátOdo do Paraná 0000G1 

REQUERIMENTO N° 210/201.8 

Moção de aplausos à 'SMEL - 
Secretaria Municipal de :.Esportes 
e Lazer pelaedição 31° Jogos da 
Juventude realizado em Toledo. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

A Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado oficio á Secretaria 
'Municipal d.e Esportes e Lazer localizada na Rua Protásio Alves, n°1640, situada no 
Bairro. Vila Industrial, pela realização da 31-° edição dos Jogos. da Juventude na 
Cidade dê:Toledo. 

Sabendo da importância: das ações que a prática de Esportes, trás para 
a saúde e bem-estar da população, é que a SMEL - com os 54 profissionais 
servidores da Secretaria de Esportes, dedicou-se com total empenho e satisfação a 
realizar a 31° edição dos Jogos da Juventude do Estado do Paraná sediada em 
Toledo e assim, desejamos que estes profissionais tenham sempre saúde e 
sabedoria para se dedicarem ainda mais na prestação dos serviços, para que estas 
atividades Sejam realizadas com extrema qualidade à população de nosso 
Munitipio. 

SALA DAS SESSÕES, 19 de setembro de 2018. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sotana), 1049 • CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
WWW. 	pr.ieg.br  
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REQUERIMENTO N° 211/2018 

Moção de aplausos ao Clube de Rugby 
de Toledo, pela conquista da medalha 
de bronze nos 31° Jogos da Juventude 
do Paraná, realizado de 7 a 14 de 
setembro. 

Senhor Presidente, 

Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 162 do 
Regimento Interno, 

REQUEREM 

a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja enviado ofício ao Clube de 
Rugby de Toledo, localizada à Rua Guarani 3123, casa 4, Jardim La Salle, 
Toledo - PR, representado neste ato pela Presidente Rafaela Mottin e sua Técnica 
Maria Mikaelia, manifestando o aplauso desta Casa de Leis, para equipe de rugby de 
Toledo, pela conquista da medalha de bronze nos 31° Jogos da Juventude do Paraná, 
realizado no período de 7 a 14 de setembro do corrente ano. 

Tendo em vista que a modalidade de Rugby, vem tem se destacado de 
forma considerável no Município, a medalha de bronze obtida nos jogos demostra a 
valorização que devemos estender ao clube pelos bons trabalhos prestados diante 
dos desportistas que praticam essa modalidade de esporte, e assim sendo, faz jus a 
confecção dessa moção para parabenizar esse triunfo o qual faz elevar ainda mais o 
nome do Clube de Rugby de Toledo. 

SALA DAS SESSÕES, 19 de setembro de 2018. 

MARLI DO ESPORTE 	AIRTON SAVELLO 	ADEMAR DORFSCHMIDT 

ANTONIO ZOIO 	CORAZZA NETO 	EDMUNDO FERNANDES 

GABRIEL BAIERLE 	GENIVALDO PAES 	JANICE SALVADOR 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.prieg.br  
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LEANDRO MOURA 	MARCOS ZANETTI 	MARLY ZANETE 

	

OLINDA FIORENTIN 	PEDRO VARELA 	RENATO REIMANN 

	

VAGNER DELABIO 	WALMOR LODI 

Requerimento n°211/2018 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 

Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 
Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leg.br  



CÂMARA muNtappo..DE TOLEDO 
Estàdõ ,0,ó- páráná 

A CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, Estado do Paraná, por meio do Requerimento n° 139/2018, de iniciativa da Parlamentar 
Janici Salvador e dos Parlamentares Janice Salvador, Airton Savello, Antonio Záio, Corazza Neto, Edmundo Fernandes, Gabriel 
Baierle, Genivaldo Paes, Leandro Moura, Leoclides Bisognin, Marcos Zanetti, Marly Zanete, Olinda Fiorentin, Pedro Varela, Renato 
Reimann, Vagner Delabio, Valtencir Careca e Walmor Lodi, aprovado na 18° Sessão Ordinária, do dia 2 de julho.de  2018, confere 
MOÇA° DE APLAUSOS AO às equipes do Futsal masculino e do Handebol feminino, pela conquista dos títulos de campões dos 
61° Jogos Abertos do Paraná— JAPS. Etapa Regional 2018, em Palotina, 

RENATO REIMANN 
Presidente da Câmara Municipal 

AIRTON SAVELLO 
	

ANTONIO Zól0 
Primeiro-Vice-Presidente 

	
Segundo-Vice-Presidente 

OLINDA FIORENTIN 
	

GENIVALDO PAES 
Primeira-Secretária 
	

Segundo-Secretário 
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66 

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA n° 618/2018 

Considerando as informações prestadas pela Coordenadora do 

Departamento Legislativo em atenção ao oficio 903/2018 — 4 PJ, determino ao 

Departamento Administrativo que preste a informação do item (V) oficio 903/2018 — 4 

PJ e após confeccione ofício ao Senhor Promotor com as informações prestadas pelo 

Departamento Legislativo e Administrativo. 

Toledo, 28 de setembro de 2018. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049. CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

0000P7 
tiA 

INFORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Toledo, 1° de outubro de 2018 

Protocolo: 2294, de 25 de setembro de 2018; 
Assunto: Ofício n° 903/2018 — 4PJ, 
Solicitante: Sandres Sponholz 

Senhor Presidente, 

Considerando o disposto no Despacho da Presidência n° 618, de 28 
de setembro de 2018, que solicita a este Departamento que preste informações 
referente ao item (v) do Oficio n° 903/2018 - 4PJ - NF n° MPPR-0148.18.001912-4; 

Considerando que o item (v) do Oficio n° 903/2018 - 4PJ solicita a 
apresentação de informações a respeito da aquisição de papel especial para a 
confecção das moções de aplausos, bem como a respeito da regulamentação da 
formatação e conteúdo do documento; 

Considerando que a regulamentação da formatação e conteúdo das 
moções de aplausos já foram informados pela Coordenadora do Departamento 
Legislativo, conforme folha 4; 

Considerando que a Coordenadora do Departamento Legislativo 
informa que o papel utilizado para confecção do Diploma é o papel especial A4 

casca de ovo (folha 4); 

Assim, quanto a aquisição do papel especial A4 casca de ovo, 
informo que a última aquisição deste papel se deu por meio do empenho 
n° 135/2017, de 16 de março de 2017, conforme cópia anexa, onde foram 
adquiridos 10 pacotes contendo 50 folhas cada, ao valor de R$ 14,67 por pacote, 

ou seja, R$ 146,70 por 500 folhas. 

Tal aquisição ocorreu para dar atendimento ao disposto no item "c" 
do inciso I do artigo 2° do Ato n° 75, de 4 de setembro de 2014, que fixa cotas 
não-remuneradas para utilização de materiais de expediente, consumo, e de 
telefonia e fax nas atividades da Câmara Municipal (em anexo): 

"Art. 2° - Ficam estabelecidos„ à vista de decisão tomada pela Mesa 
Executiva, os seguintes limites máximos, isentos do pagamento pelo 
titular de gabinete parlamentar, de consumo regular de materiais de 
expediente e de serviços auxiliares às atividades legislativas: 

I - material de expediente: 

c) 30 (trinta) folhas/ano de papel vergê (casca de ovo, 180g/m2),". 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- Centro - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5901 
www.toledo.pcieq.br  
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Estado do Paraná 

Adicionalmente, informo que o item que tratava da cota de papel 
casca de ovo foi excluído quando da edição do Ato n° 26, de 23 de junho de 2017, 
que revogou o Ato n°75/2014. 

Por fim, informo que atualmente o Departamento Administrativo 
dispõe em estoque da quantidade de 102 folhas de papel especial A4 casca de 
ovo, conforme demonstrativo de movimentação de estoque, em anexo. 

Respeitosamente, 

VALMIR ALVES DE MOURA 
Coordenador do Departamento Legislativo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- Centro - CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5901 
www.toIedo.pr.leq.br  
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CAMARA MUNCIPAL DE TOLEDO - PR 	 W 

	

CNPJ: 77402196000175 	IE: ISENTO 

ki:-." .2 • 	
Endereço: RUA SARANDI, 1049 	CEP: 85900030 	Cidade: Toledo 

	

Fone: 33795900 	Fax: 
-6, 	v NOTA DE EMPENHO 

NOIMIO 	 Tipo 	 Enitice em 	 Reguisiçâo N. 	 Rep Conixe N° 

135/2017 	 Ordinário 	 16/03/2017 	 106 

Licitaçâo 
Tipo 	 Mirrem 

Sem licitação 

Contrato/Aditivo 
Sequància 	Contrato 	 Ativo 	 Inicio da vigéncia 	Fim da vigência 	Fiinda vigência atualizada 

Credor 
FWMOWY 	 CPFiCAIPJ 
WERIVIUTH & CIA LTDA 	 81.248.148/0001-41 

Erdereço 	 Bairro 

LARGO SAO VICENTE DE PAULO, 1078 	 CENTRO 

Cida:kartlF 	 CEP 	 Matricula 	 Feno 	 FAX 

Toledo/PR 	 85900-210 	80-9 	 32523936 

Classificação da despesa 

	

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 	 WirEfrass.Ei.5..,-'9_5,!.2P`: 

	

01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 	
R$ 106.847,30 

 

01.031.0001.2005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 	 R$ 1.269,05 
. 	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 	

~glarigle.0-T.''n 
190 	00001 Recursos doTesouro(Descentralizados) 	 R$ 105.578.25 

Do Exercício 

-Outras informações 

Histórico 
PRODUTO 	 MARCA 	 UM 	QUANTIDADE 	 VALOR 	VALOR TOTAL 

PILHAS ALCALINA MODELO AAA 	 UM 	10,0000 	 1,3000 	 52,00 

ALFINETE MAPA N ° 	1 	CAIXA COM 	50un 	 CX 	 5,0000 	 2,9700 	 14,85 

PILHA ALCALINA MODELO AA 	 UM 	20,0000 	 1,1500 	 29,00 

PILHA ALCALINA MODELO 23? 	12V 	 uN 	10,0000 	 2,9000 	 29,00 

BOBINA PAPEL TERMICO PARA REGISTRADOR 	 UM 	 5,0000 	22,3400 	 111,70 

ELETRONICO DO PONTO COM 30011 

CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL 	 CX 	 3,0000 	36,2200 	 108,66 

CANETA ESFEROGRAFICA TINTA PRETA 	 CX 	 5,0000 	36,2200 	 181,10 

CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA 	 CX 	 2,0000 	36,2200 	 72,41 

GRAMPEADOR TIPO ALICATE APOIO EMBORRAC 	 CX 	10,0000 	29,3500 	 293,50 

SADO PARA GRAMPO 24/6 E 26/6 

PAPEL A4 	CASCA DE OVO BRANCO 	100g/m' 	C 	 PCT 	10,0000 	14,6700 	 146,70 

OH 50 FOLHA 

PASTA A4 	CANALETA TRANSPARENTE 	 UM 	30,0000 	 1,7000 	 51,00 

PILHA RECARREGAVEL MODELO AA COM MINIM 	 UM 	10,0000 	10,6100 	 106,10 

O 2100MAH 

PILHA ALCALINA MODELO 9V 	 UM 	10,0000 	. 	7,3000 	 73,00 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 	FISCAL UNIFICADA RFB/PGEN: 	2E53.10C9 	D9A3 	98C VALIDADE: 	24/07/2017 

CERTIDÃO MUNICIPAL: 	2956/2017 	 VALIDADE: 	27/03/2017 

CERTIDÃO NEGATIVA 	DE DEBITOS 	TRABALHISTAS 	124168114/2017 	 VALIDADE: 	04/08/2017 

FGTS: 	2017031200564160181089 	 VALIDADE: 	10/04/2017 

Forma de pagamento: 	Em até 	15 dias após a entrega do objeto, 	juntamente com a 	Nota 	Fiscal. 

Número da solicitação: 	7 

, 
GERSON 9HIGUEI0911NAKAMURA 	 RENATO ERNESTO REIMANN 	 AlCIDIO ROQUES PASTORIO 

CONTADOR 	 PRESIDENTE 	 DIRETOR GERAL 
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ATO N° 75, de 4 de setembro de 2014 

Fixa cotas não-remuneradas pela utilização 
de materiais de expediente, consumo, e de 
telefonia e fax nas atividades da Câmara 
Municipal. 

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Toledo, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas regimentalmente, resolve: 

Art. 1° - Este Ato fixa cotas isentas de remuneração por gabinete 
parlamentar de despesas decorrentes de consumo de materiais de uso contínuo e de 
ligações telefônicas e via fax. 

Art. 2°  - Ficam estabelecidos, à vista de decisão tomada pela Mesa 
Executiva, os seguintes limites máximos, isentos do pagamento pelo titular de gabinete 
parlamentar, de consumo regular de materiais de expediente e de serviços auxiliares às 
atividades legislativas: 

I - material de expediente: 
4.000 (quatro mil) folhas/ano de papel sulfite; 
20 (vinte) blocos/ano de rascunho de 100 (cem) folhas em papel 

timbrado com dados do gabinete; 
30 (trinta) folhas/ano de papel vergê (casca de ovo, 180g/m2); 
200 (duzentas) fotocópias/mês; 
10 (dez) fotocópia/mês coloridas; 

um cartucho/ano de toner para impressora. 
II - telefone/ano, linha fixa e celular, e fac-símile, R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), independente do valor da assinatura mensal da linha fixa instalada no gabinete 
parlamentar, observando-se, ainda: 

nos três meses anteriores e posteriores ao pleito municipal, o valor 
máximo, por gabinete parlamentar, estipulado no inciso II será de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) em cada mês; 

o desconto do valor que extrapolar o que foi fixado no inciso II será 
efetuado rio primeiro mês que assim ocorrer ou então no mês de dezembro de cada ano, 
em parcela única; 

o valor estipulado neste inciso não se acumulará para o ano 
subsequente. 

III - consumo mensal de: 
12 (doze) garrafas de 500 ml de água mineral sem gás; 
12 (doze) garrafas de 500 ml de água mineral com gás; 

Art. 3° - Este Ato entra em vigor em 1°  de dezembro de 2014 e revoga o 
ATO N°9, de 24 de janeiro de 2013. 

Edifício Vereador Guerino Ant Viccari, 4 de setembro de 2013 

Presidente d C 	ra Municipal 

Publicação:  

* Órgão Oficial Eletrônico do Município de 
Toledo n° 1.099, de 25.09.2 014, pág. 8 

SUELI G RRA 
Primeira S retária Seg 	o Secretário 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.prleq.br  
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ATO N° 26, de 12 de junho de 2017 

Fixa cotas não-remuneradas pela 
utilização de materiais de expediente, 
consumo, e de telefonia e fax nas 
atividades da Câmara Municipal 

A Mesa da Câmara Municipal de Toledo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo inciso XIV do artigo 44 do Regimento Interno, 

RESOLVE: 

Art. 10 - Fixar cotas isentas de remuneração por gabinete 
parlamentar de despesas decorrentes de consumo de materiais de uso continuo e 
de ligações telefônicas e via fax. 

Art. 20 - Estabelecer os seguintes limites máximos, isentos do 
pagamento pelo titular de gabinete parlamentar, de consumo regular de materiais 
de expediente e de serviços auxiliares às atividades legislativas: 

I - material de expediente: 
4.000 (quatro mil) folhas de papel sulfite A4 por ano; 
40 (quarenta) blocos de rascunho com 50 (cinquenta) folhas cada, 

em papel timbrado, por ano; 
200 (duzentas) fotocópias por mês; 
10 (dez) fotocópias coloridas por mês; 
2 (dois) cartuchos de tonner para impressora por ano; 

II - telefone/ano, linha fixa e celular, e fac-símile, R$ 6.000,00 (seis 
mil reais), independente do valor da assinatura mensal da linha fixa instalada no 
gabinete parlamentar, observando-se, ainda: 

nos três meses anteriores e posteriores ao pleito municipal, o 
valor máximo, por gabinete parlamentar, estipulado no inciso II será de R$ 500,00 
(quinhentos reais) em cada mês; 

o desconto do valor que extrapolar o que foi fixado no inciso II 

será efetuado no primeiro mês que assim ocorrer ou então no mês de dezembro 

de cada ano, em parcela única; 
o valor estipulado neste inciso não se acumulará para o ano 

subsequente: 

III - consumo mensal de: 
24 (vinte e quatro) garrafas de 500 ml de água mineral sem gás; 
12 (doze) garrafas de 500 mi de água mineral com gás. 

Centro Civico.Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 • Fax (45) 3379-5913 
www,toledo,Or.lea.br  

   



RE.NAT 	MANN 
Presidente da•â ara Municipal 

RENTIN 
ecretária 

ELLO 
Primeiro-Vice-Presidente 

GENIVALDO PAES 
Segundo-Secretário 

LD 
S 	undo-Vice-" -s iente 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

Art. 30  - Fica revogado o Ato n° 75, de 4 de setembro de 2014. 

Art. 40  - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Edifício Vereador Guerino Antônio Vicc,ari, 12 de junho de 2017. 

Publicação: 
Órgão Oficiál Eletrônico do Município de 
Toledo n° 1.773, de 13.06.2017, pág. 4, 

Centro.Clvico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP.85900-030 

Fone (45),3379-5900.- Fax (45) 3379-5913 
várwtolado.pr.léchbc 



MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 	 11( 

Calculado Automaticamente 

Reg. Número Doc, 
Data 

Documento 

Tipo 

Docume 

nto 

Fornecedor/Destinatário Produto Qtde. PreçoValor 
Unitário 

Total Categoria de Produto M ês Estoque Atual 

119 s/n 21/03/2016 Entrada 	inicio controle de estoque Papel A4 especial -Casca de ovo 415,00 Material de expediente mar 2016 415,00 

566 Folha 03 - Departamento Administrativo 15/04/2016 Salda 
Gabinete Vereador Renato 

Reimann 
Papel A4 especial -Casca de ovo 100 Material de expediente abr 2016 414,00 

1034 Folha 16- Departamento Administrativo 12/08/2016 Salda Escola do Legislativo Papel A4 especial -Casca de ovo 45,00 Material de expediente ago 2016 369,00 

1552 Folha 24- Departamento Administrativo 17/11/2016 Saida Departamento de Comunicação Papel A4 especial - Casca de ovo 200,00 Material de expediente nov 2016 169,00 

1588 Folha 25- Departamento Administrativo 22/11/2016 Salda 
Gabinete Vereadora Sueli 

Guerra 
Papel 44 especial -Casca de ovo 1,00 Material de expediente nos -2016 168,00 

1646 Folha 26- Departamento Administrativo 08/12/2016 Salda Gabinete Vereador Airton Paula Papel 44 especial - Casca de ovo 2,00 Material de expediente dez 2016 165,00 

1647 Folha 26- Departamento Administrativo 08/12/2016 Salda Departamento Legislativo Papel 44 especial - Casca de ovo 1,00 Material de expediente dez 2016 165,00 

1699 Folha 27- Departamento Administrativo 19/12/2016 Saida Gabinete Vereador Airton Paula Papel 44 especial - Casca de ovo 1,00 Material de expediente de 20 6 163,00 

1700 Folha 27- Departamento Administrativo 19/12/2016 Saida Departamento Legislativo Papel 44 especial - Casca de ovo 1,00 Material de expediente dez 2016 163,00 

1781 Folha 31- Departamento Administrativo 13/01/2017 Saída Departamento Administrativo Papel A4 especial - Casca de ovo 14,00 Material de expediente jan 2017 149,00 

1890 Folha 33- Departamento Administrativo 19/01/2017 Saída 
Gabinete Vereador Pedro 

Varela 
Papel 44 especial - Casca de ovo 1,00 Material de expediente jan 2017 148,00 

2151 Empenho 135/2017 28/03/2017 Entrada Wermuth & Cia. Ltda. Papel 44 especial -Casca de ovo 500,00 0,29 146,70 Material de expediente mar 2017 646,00 

2188 Folha 39- Departamento Administrativo 24/03/2017 Saída Departamento Legislativo Papel 44 especial - Casca de ovo 2,00 Material de expediente rnar 2017 146,00 

2217 Folha 40- Departamento Administrativo 05/04/2017 Saida Departamento Legislativo Papel A4 especial - Casca de ovo 3,00 Material de expediente abr 2017 643,00 

2346 Folha 44- Departamento Administrativo 04/05/2017 Saida Departamento Legislativo Papel A4 especial - Casca de ovo 2,00 Material de expediente ma 2017 641,00 

2350 Folha 44- Departamento Administrativo 05/05/2017 Saida Departamento Legislativo Papel A4 especial - Casca de ovo 1,00 Material de expediente ma 2017 640,00 

2396 Folha 45- Departamento Administrativo 19/05/2017 Saida Departamento Legislativo Papel 44 especial - Casca de ovo 400 Material de expediente rna -2017 636,00 

2444 Folha 46- Departamento Administrativo 24/05/2017 Sa da Departamento Legislativo Papel A4 especial - Casca de ovo 5,00 Material de expediente ma 2017 631,00 

2499 Folha 47- Departamento Administrativo 31/05/2017 Saida Departamento Legislativo Papel 44 especial - Casca de ovo 3,00 Material de expediente ma 2017 627,00 

2500 Folha 47 	Departamento Administrativo 31/05/2017 Saida Departamento Legislativo Papel A4 especial - Casca de ovo 1,00 Material de expediente ma 2017 627,00 

1512 Folha 48- Departamento Administrativo 07/06/2017 Saida Departamento Legislativo Papel 44 especial - Casca de ovo 3,00 Material de expediente jun 2017 624,00 

2522 Folha 48- Departamento Administrativo 08/06/2017 Saída 
Gabinete Vereador Leandro 

Moura 
Papel 44 especial - Casca de ovo 15,00 Material de expediente jun 2017 609,00 

2601 Folha 49- Departamento Administrativo 14/06/2017 Saida Departamento Legislativo Papel 44 especial - Casca de ovo 5,00 Material de expediente jun 2017 604,00 

2687 Folha 5 	Departamento Administrativo 28/06/2017 Saida Departamento legislativo Papel 44 especial -Casca de ovo 1,00 Material de expediente iun 2017 603,00 

2725 Folha 52- Departamento Administrativo 05/07/2017 Saida 
Gabinete Vereador Valtencir 

Careca 
Papel 44 especial - Casca de ovo 1,00 Material de expediente jul 2017 602,00 

2806 Folha 53- Departamento Administrativo 18/07/2017 Saida Departamento Legislativo Papel A4 especial -Casca de ovo 2,00 Material de expediente ju I 2017 600,00 

2958 Folha 55- Departamento Administrativo 23/08/2017 Salda Departamento Legislativo Papel 44 especial - Casca de ovo 6,00 Material de expediente ago 2017 594,00 

3004 Folha 56- Departamento Administrativo 24/08/2017 Saida 
 Vereador Genivaldo

a 
Paes 

Papel 44 especial - Casca de ovo 2,00 Material de expediente ago 2017 592,00 

3011 Folha 56- Departamento Administrativo 28/08/2017 Saída 
Gabinete Vereador GenivaldoPapel 

Paes 
A4 especial - Casca de ovo 1,00 Material de expediente ago 2017 591,00 

3018 Folha 56- Departamento Administrativa 30/08/2017 Salda Departamento Legislativo Papel 44 especial - Cascada ovo 3,00 Material de expediente ago-2017 588,00 

3064 Folha 53- Departamento Administrativo 14/09/2017 Saida Departamento legislativo Papel A4 especial - Casca de ovo 2,00 Material de expediente se 	2017 585,00 

3065 Folha 58- Departamento Administrativo 14/09/2017 Saida Departamento Legislativo Papel A4 especial - Casca de ovo 1,00 Material de expediente set 2017 585,00 

3194 Folha 60 	Departamento Administrativo 27/09/2017 Salda Departamento Legislativo Papel A4 especial - Casca de ovo 5,00 Material de expediente set 2017 580,00 
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