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Paciente propõe no Café Rosa ultrassom preventivo de mama

A realização de exame de ultrassom pelas mulheres de Toledo 
ao ingressar na menopausa foi proposta na Câmara de Toledo 
aos integrantes da Comissão de Saúde e Seguridade Social e de-
mais vereadores. A proposta foi lançada pela professora municipal 
Marlise Hoffstaeter, durante o Café Rosa, realizado na Câmara no 
dia 3 de outubro reunindo vereadoras, servidoras, assessoras, es-
tagiárias e seus colegas para incentivar a luta contra o câncer de 
mama. Marlise participou ao lado da secretária de Educação Edna 
Schaeffer Amaral e as duas falaram de sua luta contra a doença e 
a importância da prevenção. Marlise porém destacou que em duas 
mamografias que realizou o exame não detectou o tumor, que só 
foi aparecer no ultrassom, defendendo por isso sua adoção como 
sistemática padrão de prevenção a partir da menopausa.Saiba mais

Professora fala às vereadoras, servidoras, assessoras, estagiárias e 
seus colegas no Café Rosa

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-norma-sobre-placas-de-inauguracao-de-obras
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/paciente-propoe-no-cafe-rosa-que-toledo-faca-ultrassom-preventivo-de-mama


Apat recebe moção pelo 1º Festival de Arrancadas
Na 35º sessão ordinária da Câmara de Toledo, na segunda-feira (15), 
foi apresentada uma moção de aplausos à Associação de Pilotos de 
Arrancada de Toledo – APAT, pelo 1º Festival de Arrancadas. O 
evento foi realizado no dia 23 de setembro, no futuro Autódromo 
Rafael Sperafico, localizado nas proximidades da BR-163, reunindo 
mais de 80 pilotos das equipes mais tradicionais de arrancada do 
Brasil, sendo disputadas 22 categorias de carro e quatro de moto.   
Saiba Mais

Moção na Câmara aplaude 50 anos da Fanfarra de Novo Sarandi

Homenagem foi apresentada na sessão da Câmara na segunda-feira

A Câmara de Toledo teve apresentada moção de aplausos à 
Fanfarra das Escolas de Novo Sarandi pelos 50 anos de sua 
existência. O Requerimento nº 225, propondo a homena-
gem, lembra a criação da  Fanfarra das Escolas de Novo Sa-
randi, em 1968. Ela contava inicialmente com 08 componen-
tes e os instrumentos usados eram emprestados do conjunto 
Von Mullem. O documento subscrito por 14 vereadores é di-
rigido às direções das duas escolas e  destaca as contribuições 
de líderes na  Fanfarra das Escolas de Novo Sarandi ao longo 
de sua história cinquentenária. Atualmente, a Fanfarra conta 
com a participação de 48 percussionistas e 24 balizas. Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/apat-recebe-mocao-da-camara-pelo-1o-festival-de-arrancadas
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-na-camara-destaca-50-anos-da-fanfarra-de-novo-sarandi


Câmara faz moção para atleta de parabadminton feminino 
O Requerimento n° 223/2018, apresentado na sessão ordiná-
ria de segunda-feira, dia 15, propõe uma moção de aplausos 
à paratleta Cintya Oliveira pela participação e colocações no 
IV Campeonato Brasileiro de Parabadminton, em São Paulo. 
A Dupla Feminina (SL3/SU5) Abinaécia Maria da Silva e 
Cintya da Silva Oliveira foi a campeã, ao vencer a dupla for-
mada por Danielle Carvalho Martins Rodrigues de Araújo e 
Maria Raiane Lúcia Da Silva. Cintya também levou a coloca-
ção de 2º Lugar Dupla Mista (SU5) com o paratleta Leonar-
do Zuffo. Confira

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-faz-mocao-para-atleta-de-parabadminton-feminino


Moção destaca luta de professora e atuação no Outubro Rosa 

A professora Marlise com a secretária Edna e as vereadoras Janice, Olinda e Marli no Café 
Rosa

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 15, teve apresen-
tado o Requerimento nº 226, o qual propõe “moção de aplausos à pro-
fessora Marlise Hofstaetter Zanini por sua demonstração de fé e supe-
ração ao câncer de mama”. O documento subscrito por 18 vereadores 
lembra a trajetória da professora municipal aposentada recentemente 
e sua participação na Câmara de Toledo no 2o Café Rosa, em 3 de outu-
bro. O evento destacou a luta contra o câncer de mama através de depoi-
mentos de mulheres que enfrentam ou enfrentaram a doença.  Entenda

Câmara aprecia projetos para remanejar R$ 1,997 milhão

A Câmara de Toledo está apreciando três projetos que visam remanejar re-
cursos orçamentários no valor de R$ 1,997 milhão. O Projeto de Lei n° 161, 
“autoriza o Executivo municipal a abrir créditos adicional suplementar e es-
pecial no orçamento-programa do Município de Toledo, para o exercício de 
2018, e altera dispositivos da Lei “R” n° 85/20l8”, enquanto o Projeto de Lei 
n° 159 e o Projeto de Lei n° 160 adéquam o Plano Plurianual e a LDO 2019, 
respectivamente. A justificativa dos remanejamentos aponta que as alterações 
no PPA 2018-2021 e na LDO 20l9 são necessárias para compatibilizar esses 
dois instrumentos orçamentários com a proposta do orçamento anual para 
2019. Já os créditos adicionais são justificados em função de transferência do 
Ministério da Saúde e adequação do orçamento de diversas secretarias Entenda 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-destaca-luta-de-professora-e-atuacao-no-outubro-rosa
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprecia-projetos-para-remanejar-r-1-997-milhao
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Atleta de parabadminton toledano recebe moção de aplausos 

A Câmara de Toledo teve apresentado na sessão de segunda-feira, dia 
15, o Requerimento nº 224, que propõe moção de aplausos ao paratleta 
Breno Johann pela participação e colocações no IV Campeonato Bra-
sileiro de Parabadminton. O documento destaca a participação e colo-
cações do paratleta no IV Campeonato Brasileiro de Parabadminton, 
que reuniu  64 paratletas brasileiros  no Centro de Treinamento Pa-
ralímpico, em São Paulo. Breno se colocou no 3º Lugar Simples Mas-
culina (SL4) e conquistou o 1º Lugar Dupla Masculina (SL3/SL4), 
onde participou acompanhado do paratleta Leonardo Zuffo Confira.

Nesta segunda, dia 15, foi realizada a 35º sessão ordinária da Câ-
mara em que foi  apresentada uma moção de aplausos ao paratle-
ta Leonardo Zuffo pela participação e colocações no IV Campe-
onato Brasileiro de Parabadminton. O IV Campeonato Brasileiro 
de Parabadminton ocorreu no Centro de Treinamento Paralím-
pico em São Paulo, nos dias 20 a 23 de setembro, com  a parti-
cipação de 64 paratletas brasileiros. Leonardo conquistou o 
1º Lugar Simples Masculino (SL3), 1º Lugar Dupla Masculi-
na (SL3/SL4) e 2º Lugar Dupla Mista (SL3/SU5). Saiba Mais 

Moção destaca paratleta pelo IV Brasileiro de Parabadminton

http://www.toledo.pr.leg.br/
https://www.facebook.com/www.toledo.pr.leg.br/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/camaratoo/playlists?sort=dd&view=1&flow=list
http://sapl.toledo.pr.leg.br/default_index_html
https://www.youtube.com/user/camaratoo/feed?activity_view=6
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=442&dat_sessao=26/02/2018
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/486
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/486
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-destaca-paratleta-toledano-pelo-iv-brasileiro-de-parabadminton
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/atleta-de-parabadminton-toledano-recebe-mocao-de-aplausoshttp://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/atleta-de-parabadminton-toledano-recebe-mocao-de-aplausos

