
06ª Sessão - Edição n°189- Câmara Municipal - Março de 2019
Presidente da Câmara promulga lei dos fogos silenciosos

O presidente da Câmara de Toledo, vereador Antônio Zóio, 
promulgou nesta quarta, dia 13, a Lei R nº 15, que “dispõe 
sobre a proibição de fogos de artifício e similares, com ruídos 
sonoros, no Município de Toledo”. A promulgação ocorreu 
com base na Lei Orgânica do Município – em seu artigo 33, 
parágrafos 3º e 7º, e no Regimento Interno da Câmara, em 
seu artigo 168, diante da não manifestação do Poder Exe-
cutivo a respeito da proposição aprovada pelos vereadores. 
“Cumpri o meu dever, o meu papel como presidente do Po-
der Legislativo", disse o vereador Zóio. Saiba mais

Presidente da Câmara Antônio Zóio promulga a nova lei ao lado da vereadora 
Olinda, autora do projeto 

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/presidente-da-camara-promulga-lei-dos-fogos-silenciosos-em-toledo


Ex-vereadores Schroeder e Marcondes acompanham sessão

Ex-vereador Schroeder acompanha a sessão da Câmara com lideranças e 
populares 
A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 11, contou 
com a presença de dois ex-vereadores toledanos e também de 
um vereador de São Pedro do Iguaçu. A sessão teve a presença 
do ex-vereador Luiz Carlos Schroeder, registrada pelo presi-
dente Antônio Zóio, que destacou ainda as presenças de lideran-
ças acompanhando o trabalho legislativo. Também se fez pre-
sente na sessão o ex-vereador Wilmo Marcondes, presidente da 
Constituinte Municipal e também o vereador “Tatinha”, de São 
Pedro do Iguaçu.  Entenda

A Câmara de Toledo teve apresentado na sessão de segunda-fei-
ra, dia 11 de março, o Requerimento nº 45, propondo moção de 
aplausos a Dirce Rotta pela premiação como empresária destaque 
no 11º Prêmio Mulher Empreendedora e Gestora de Negócio de 
Toledo. A premiação foi concedida  em reconhecimento ao suces-
so profissional alcançado como gestora da Empresa Agropecuá-
ria Bicho Bom, conforme destacam os vereadores  Marcos Zanetti, 
Airton Savello, Janice Salvador, Leandro Moura, Leoclides Bisog-
nin, Marli do Esporte, Olinda Fiorentin, Pedro Varela, Vagner 
Delabio, Valtencir Careca e Walmor Lodi no documento.Confira.

Moção aplaude empresária pelo 11º Prêmio Mulher Empreendedora e Gestora 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/ex-vereadores-schroeder-e-marcondes-acompanham-sessao
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-empresaria-pelo-11o-premio-mulher-empreendedora-e-gestora


Explanação aos vereadores aborda trânsito e seus mecanismos 

A necessidade de estudos para adoção de mecanismos de contro-
le de trânsito como ondulações transversais e sinaleiras, além do 
acompanhamento de pontos críticos antes de intervenções, foram 
tema de explanação na Câmara de Toledo pelo secretário de Se-
gurança e Trânsito João Crespão e a coordenadora de Engenharia 
de Tráfego, engenheira civil Raquel Wesseling, da Coordenação 
de Tráfego. O presidente Antônio Zóio disponibilizou 15 minutos 
antes da sessão para a explanação e reservou parte do tempo para 
perguntas de quatro representantes dos vereadores. Entenda

Secretário e coordenadora expuseram aos vereadores antes da sessão da 
Câmara 

Na 6º sessão ordinária, que foi realizada na segunda-feira, dia 11, 
foi apresentada uma moção de aplausos ao padre Geraldo Mari-
no Ferreira pelo bom trabalho realizado como pároco da Paró-
quia Sagrada Família, do Jardim Panorama, através do Reque-
rimento nº 42/2019. O sacerdote já atuou em Tupãssi e Quatro 
Pontes e foi recentemente designado para seguir seu trabalho 
no bairro Porto Alegre, na Paróquia Menino Deus. Confira

Moção destaca atuação de padre em Toledo e região

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/explanacao-aos-vereadores-aborda-transito-e-seus-mecanismos-1
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-destaca-atuacao-de-padre-em-toledo-e-na-regiao


Moção aplaude 114 anos de criação do Rotary Internacional

Na segunda-feira, foi realizada 6º sessão ordinária da Câma-
ra, em que foi apresentada uma moção de aplausos ao Rotary 
International pelos 114 anos de fundação, por meio do Re-
querimento nº 41/2019. O Rotary completou 114 anos de 
sua fundação no dia 23 de fevereiro de 2019. Em Toledo atu-
am seis clubes de serviço ligados ao Rotary, além da Asso-
ciação de Senhoras de Rotarianos, o Rotaract, o Interact e o 
RotaKids. Confira

Moção aplaude toledano por participar da Seleção Brasileira de Badminton 

Foi apresentada na sessão da Câmara de Toledo proposi-
ção de aplausos ao atleta  Alisson Vasconcelos pela con-
vocação para a Seleção Brasileira de Badminton para a 
disputa do XXIII Pan Am Mixed Team Continental 
Championships, em Lima no Peru. Alisson Vasconcelos 
tem 22 anos de idade, é atleta da Ação Social São Vicente 
de Paulo  e participou com a Seleção Brasileira de Bad-
minton, entre os dias 14 a 17 de fevereiro, das disputas 
na cidade de Lima, no Peru. A equipe do Brasil se consa-
grou como a 3ª melhor equipe das Américas.Saiba Mais.

Secretários falam na Câmara sobre obras de CMEIs e escolas

A CEC-Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câma-
ra de Toledo, reuniu-se na quinta-feira, dia 14, às 10h, para 
tratar das obras na rede educacional toledana. Comparece-
ram à CEC a secretária de Educação, Edna Schaefer Amaral, 
além do secretário de Habitação e Urbanismo Rafael Schia-
vinato. Foi tratado das obras do CMEI do Jardim da Mata, 
CMEI do Jardim Carelli, Escola Municipal Alberto Santos 
Dumont, do Jardim Porto Alegre e CMEI do Pinheirinho/
Santa Clara IV. Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-fazem-mocao-por-aniversario-do-rotary-internacional,
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-toledano-por-participar-da-selecao-brasileira-de-badminton
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/secretarios-falam-na-camara-sobre-obras-de-cmeis-e-escolas
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Toledana recebe moção por prêmio de empreendedora social

O Requerimento nº 43/2019, proposto na sessão da Câmara 
segunda-feira, dia 11 de março, apresenta uma moção de aplau-
sos a Tânia Salete Bilato pelo recebimento do prêmio Persona-
lidade Destaque. A homenagem foi feita durante o 11º Prêmio 
Mulher Empreendedora e Gestora de Negócio de Toledo e o 
documento dos vereadores a uma das fundadoras da Associa-
ção de Familiares e Amigos dos Autistas de Toledo (VIDA) 
foi apresentado na 6º sessão ordinária, dia 11.Saiba Mais.

Toledano da Seleção de Badminton é destacado em moção na Câmara

A Câmara de Toledo teve apresentada na sessão de se-
gunda-feira, dia 11 de março, moção de aplausos a Viní-
cius Alecrim pela convocação para a Seleção Brasileira 
de Badminton. O atleta toledano disputou o XXIII Pan 
Am Mixed Team Continental Championships, em Lima, 
no Peru. Através do Requerimento nº 47, os vereadores 
manifestam “o aplauso desta Casa de Leis pela convoca-
ção para a Seleção Brasileira de Badminton”. Saiba Mais. 
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