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Mensagem relata superávit de R$ 7,23 milhões em sessão inaugural 

O Município de Toledo encerrou o ano de 2019 com saldo financeiro/bancário de R$ 123 
milhões e teve um superávit orçamentário de R$ 7,238 milhões, segundo dados relatados 
à Câmara de Toledo na abertura do ano legislativo, na segunda-feira, dia 3 de fevereiro. 
Os dados constam da mensagem ao Poder Legislativo encaminhada pelo Poder Execu-
tivo, conforme prevê a Lei Orgânica de Toledo    no seu artigo 55, inciso X, quanto às 
obrigações do prefeito toledano. O recebimento foi registrado pelo presidente da Câmara, 
Antônio Zóio, na abertura da sessão do dia 3, que contou com a presença do assessor de 
Governo, Paulo Guaraná, e abriu o último ano da atual legislatura, a 16a da história do 
Município de Toledo  desde sua instalação, em 12 de dezembro de 1952. A mensagem 
também relatou a dívida flutuante e a dívida fundada toledana, além de informar que o 
prefeito Lucio de Marchi exporá mais detalhadamente as contas municipais na audiência 
de prestação de contas à CFO-Comissão de Finanças e Orçamento no próximo dia 18 de 
fevereiro. Confira 

Sessão da Câmara no dia 3 abriu ano que encerra mandatos dos atuais ocupantes do Legislativo e Executivo 

Foto: Paulo Torres



 Câmara aprova R$ 168,89 mil à Beit Abba e debate horário do IML
Foto: Michael Juliano

A Câmara de Toledo aprovou na quarta-feira, dia 5, em sua primeira sessão extraor-
dinária de 2020, o projeto de lei do Poder Executivo que autoriza auxílio no valor de 
R$ 168,89 mil à Associação Beit Abba. A sessão a partir das 9:30h com a presença 
de todos os vereadores aprovou por unanimidade o Projeto de Lei n° 1/2020, que 
“autoriza o Executivo municipal a efetuar transferências de valores à Associação 
Beit Abba”.  A sessão extraordinária também realizou um minuto de silêncio pela 
morte de Kelli Regina Scherer, 27 anos, falecida na véspera minutos após acidente 
rodoviário na BR 163 entre o Distrito de Dois Irmãos e Quatro Pontes por volta das 
18:30h de terça-feira, dia 4. A morte da jovem, filha do suplente de vereador Damião 
Santos, motivou manifestações de solidariedade de vários vereadores, e também de 
preocupação e crítica à nova escala de atendimento do IML do Paraná, do último dia 
27, que fez com que o corpo só fosse recebido pelo IML na manhã desta terça, dia 5. 
C o n f i r a          

Sessão extraordinária teve silêncio pela morte de jovem em trecho da duplicação da BR 163 em Dois Irmãos

   



Legislativo de Toledo realiza série de três audiências no mês de fevereiro
Foto: Paulo Torres

A Câmara de Toledo realiza uma série de três audiências públicas em fevereiro, a qual 
prevê exposição de dados sobre recursos e priorizações feitas nos setores de saúde e 
educação, além da exposição de dados sobre receitas estimadas, as chamadas metas fis-
cais, e arrecadação realizada. A série começa no próximo dia 19, quando a CFO-Co-
missão de Finanças e Orçamento, terá a prestação de contas do Poder Executivo e da 
Secretaria dos Esportes. Já no dia 27 a Câmara realiza audiência pública de prestação de 
contas da saúde, a cargo da CSS-Comissão de Seguridade Social e Cidadania.  No dia 
28  a Câmara realiza audiência pública de prestação de contas da Educação, referente 
ao 3º quadrimestre de 2019, a cargo da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. . 

Saiba mais

As três audiências serão realizadas no Edifício Güerino Viccari, sede da Câmara de Toledo  

 



Câmara abre ano legislativo de eleições e revisão do Plano Diretor

Vereador Ademar, do Grupo de Acompanhamento do Plano Diretor, entrega ao presidente da Câmara mapa com 
proposta de zoneamento urbano

A Câmara de Toledo abre as sessões ordinárias de 2020 na próxima segunda-feira, dia 3 de fevereiro, 
em sessão que marca a abertura do ano legislativo, o qual encerrará a atual legislatura em 31 de dezem-
bro. Por conta do encerramento dos mandatos da atual legislatura, conforme preveem a Constituição 
Federal e a Lei Orgânica, ela deverá contar também com a respectiva eleição municipal, em outubro. 
Além da definição dos futuros vereadores e prefeito e vice-prefeito para o período 2021-2024 o ano de 
2020 deverá ter no Poder Legislativo, além da votação das leis ordinárias, a apreciação da LOA 2021-Lei 
Orçamentária Anual para o próximo ano, que embasará as ações e programas municipais da próxima 
administração toledana. Também está prevista a revisão do Plano Diretor de Toledo, 



Sessão faz silêncio por servidora da UBS Europa morta na Maripá com BR 467
Foto: Paulo Torres

A Câmara de Toledo homenageou com um minuto de silêncio, na abertura das sessões do 
ano de 2020, duas pessoas falecidas no final de semana no município, sendo uma servido-
ra municipal da Secretaria da Saúde falecida em acidente. Graziele Wenceslau Souto, 33 
anos, acidentou-se na Avenida Maripá, na confluência com a BR– 467, na altura do Posto  
Corujão, quando conduzia o Ford Ka placas ARB 2732, de Cascavel, e saiu da es-
trada no final da pista e colidiu violentamente. A servidora atuava na UBS do Jar-
dim Europa e é mais uma vítima deste trecho de ligação da rodovia com a avenida.  
E n t e n d a
 

Silêncio lembrou falecidos, entre eles a servidora enfermeira da UBS do Europa morta na Avenida Maripá com a BR 467  
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