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Folha recua para 50,19% e HR terá mais R$ 11 mi, aponta audiência

A despesa do Município de Toledo com pessoal ficou abaixo 
do limite prudencial pela primeira vez em dois anos no final 
de 2018, recuando para 50,19% e o Hospital Regional vai 
receber mais R$ 11 milhões. Os números foram apresen-
tados à Câmara de Toledo durante a audiência pública de 
prestação de contas do quadrimestre final de 2018 peran-
te a CFO-Comissão de Finanças e Orçamento. A audiência 
apontou a destinação de 28,24% das receitas previstas para 
a saúde e 25,35% para a educação, enquanto o gasto com 
folha recuou de 53,45% em janeiro de 2017 para 50,19%, ou 
3,26 pontos percentuais..Saiba mais

Audiência expôs os números do quadrimestre final e do fechamento do ano 
de 2018 

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/folha-recua-para-50-19-e-hr-abre-em-2019-aponta-audiencia-na-camara


Câmara vota pacote orçamentário em extraordinária 

Vereadores apreciaram em turno final cinco projetos com remanejamentos 
orçamentários
A Câmara de Vereadores de Toledo aprovou em turno final cinco pro-
jetos em sua primeira sessão extraordinária do ano, na quinta feira, 
dia 21 de fevereiro. O pacote de projetos trata da área orçamentária, 
remanejando recursos que atingem cerca de R$ 40 milhões movimen-
tados entre várias rubricas. A sessão, a partir das 14h, discutiu e votou, 
em turno final, os Projetos de Lei nº 2, 3, 5. 6 e 7, todos apresentados 
na primeira sessão ordinária, dia 4 de fevereiro, e após apreciados nas 
Comissões Permanentes votados e aprovados em primeira votação na 
sessão ordinária de segunda-feira, dia 18 de fevereiro. Entenda

Vereadores propõem moção ao Chama Crioula pelos 24 anos

Na 3° sessão ordinária da Câmara de Toledo foi apresentada 
uma moção de aplausos, ao CTG Chama Crioula, pelos 24 
anos de fundação. Por meio do Requerimento n° 16/2019 os 
vereadores  apresentam um pouco da história da instituição, 
fundada em 09 de janeiro de 1995. A entidade tradicionalis-
ta surgiu após uma fusão dos dois antigos CTG’s, Querên-
cia das Tradições e Rancho da Amizade. Seu primeiro patrão 
foi o senhor Nilton Girardelo, sendo que atualmente neste 
cargo se encontra o senhor Orandy Gayardo. . Saiba Mais. 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-vota-pacote-orcamentario-em-extraordinaria
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-propoem-mocao-de-aplausos-a-ctg-de-toled


 CEC visita CMEI na Maripá e obra no Pinheirinho  

A CEC-Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara de 
Toledo, realizou visitas nesta semana a dois CMEIS-Centros Muni-
cipais de Educação Infantil, sendo um ainda em obras e outro já em 
funcionamento mas com pedidos de ajustes para seu melhor fun-
cionamento. A CEC é presidida pela vereadora Janice Salvador, ten-
do como vice-presidente Marcos Zanetti e secretário Pedro Varela, 
além dos membros  Leoclides Bisognin e Marli Zanete. A CEC reali-
za suas reuniões semanais nas quintas-feiras, mas os vereadores opta-
ram por aproveitar a data para visitar a estrutura educacional do Mu-
nicípio de Toledo para verificar sua realidade e perspectivas. Entenda

Vereadores verificaram a situação da obra do CMEI que vai atender 150 
crianças

Na segunda feira (18), foi realizada a 3° sessão ordinária da Câmara 
de Toledo, onde foi feita uma moção de aplausos à escritora toledana 
Lucrécia Welter Ribeiro. A homenagem foi proposta pela sua pos-
se na presidência da Associação das Academias de Letras, Ciências 
e Artes do Paraná – ALCA, através do Requerimento nº 12/2019.
Lucrécia Welter Ribeiro, escritora nascida em Toledo, é pre-
sidente da Academia de Letras de Toledo (ALT).Confira.

Vereadores fazem moção a escritora toledana pela presidência da Alca

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-da-cec-visitam-cmei-na-maripa-e-obra-no-pinheirinho
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-parabeniza-escritora-toledana-pela-presidencia-da-alca


Coopavel recebe moção de aplausos pelo 31º Show Rural 
Nesta segunda feira, dia 18 de fevereiro, foi feita uma moção 
de aplausos à Cooperativa Agroindustrial de Cascavel – Co-
opavel, pela realização da 31ª edição do Show Rural, através 
do Requerimento n° 15/2019. O Show Rural Coopavel  em 
cinco dias de evento movimentou R$ 2,2 bilhões em negócios 
e certamente transformou-se no maior evento do gênero no 
Brasil e um dos principais da América Latina, apontam os 
vereadores. Neste ano de 2019 o evento contou com 520 ex-
positores em uma área de 720 mil metros quadrados.  Confira

Jovem de Toledo recebe moção por voluntariado em Brumadinho

:  Manifestação da Câmara de Toledo a voluntário em Brumadinho foi proposta na 
sessão de segunda-feira

Na 3° sessão ordinária da Câmara de Toledo, realizada na se-
gunda-feira (18), foi apresentada uma moção de aplausos a Ar-
thur Gava pelo auxílio no resgate às vítimas do rompimento da 
barragem em Brumadinho/MG. A manifestação da Câmara foi 
proposta por meio do Requerimento nº 11/2019. No dia 25 de 
janeiro, a barragem 1 do Complexo Mina do Feijão, da Minera-
dora Vale, rompeu-se em Brumadinho,  a 60 quilômetros de Belo 
Horizonte, e Arthur,  acadêmico de medicina veterinária, vo-
luntariou-se  para auxiliar no resgate dos animais. Saiba Mais.

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/coopavel-recebe-mocao-de-aplausos-pelo-31o-show-rural
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/jovem-de-toledo-recebe-mocao-por-voluntariado-em-brumadinho


Câmara participa de abertura de correição no Fórum de Toledo

Presidente da Câmara Antônio Zóio acompanhou solenidade presidida pelo corre-
gedor-geral José Augusto Gomes Aniceto

O presidente da Câmara de Toledo, Antônio Zóio, participou 
na terça-feira, dia 19, da abertura da correição ordinária do 
Tribunal de Justiça na Comarca de Toledo, a cargo do corre-
gedor-geral, desembargador José Augusto Gomes Aniceto. A 
solenidade no Plenário do Júri do Fórum de Toledo às 9h reu-
niu também o diretor do Fórum, Eugênio Giongo, o vice-pre-
feito Tita Furlan, o coordenador do Ministério Público, Gio-
vani Ferri, o diretor-geral da Câmara Municipal, Jadyr Donin 
e o assessor jurídico da Prefeitura de Toledo, Paulo Guaraná. 
Também estiveram presentes juízas e juízes da Comarca de 
Toledo, advogados, autoridades e lideranças da região. Confira

Associação Correr Toledo recebe moção por ´Corrida de Rua´
O Requerimento nº 13/2019 apresentou na Câmara de Toledo uma 
moção de aplausos à Associação Correr Toledo, pela realização e in-
centivo aos eventos de “Corrida de Rua” no Município de Toledo. A 
homenagem foi proposta na 3° sessão ordinária, dia 18 de fevereiro.
Com o objetivo de divulgar e integrar novos adep-
tos à corrida de rua, foi fundada no ano de 2009 à Asso-
ciação Correr Toledo, tendo como idealizador o médi-
co toledano  Torao Takada, lembra o documento.Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-participa-de-abertura-de-correicao-no-forum-de-toledo
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/correr-toledo-recebe-mocao-por-corrida-de-rua
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Municipal de Toledo em 
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Veja todas as propostas 
da sessão de 18/02/19

Toledano convocado à Seleção de Vôlei Feminino do PR motiva moção 

O Requerimento nº 14/2019, propõe moção de aplausos a 
Marcos Assunção pela convocação para a Comissão Técnica 
da Seleção Paranaense de Voleibol Feminino Sub-18.  O téc-
nico esportivo e servidor da Prefeitura de Toledo Marcos 
foi convocado pela Federação Paranaense de Voleibol para a 
comissão técnica da Seleção Paranaense de Voleibol Femi-
nino sub 18, que disputou o Campeonato Brasileiro de Sele-
ções na cidade de Saquarema- Rio de Janeiro. Saiba Mais.

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/502
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/502
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/tecnico-toledano-convocado-a-selecao-de-volei-feminino-do-pr-recebe-mocao

