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Parceria lança programa de governança na Câmara de Toledo

A Escola do Legislativo da Câmara de Toledo apresentou 
na quarta-feira, dia 12 de setembro, o Programa Itaipu-P-
TI-Amop em Governança Municipal, que está sendo lan-
çado para atender os 54 municípios do Oeste do Paraná. 
A apresentação foi feita por Maikon Hilgert, monitor do 
programa, juntamente com a presidente da Escola do Le-
gislativo, vereadora Janice Salvador e o diretor Daniel Sco-
pel, no Plenário e Auditório Edílio Ferreira, na Câmara de 
Toledo.   Saiba mais

Lançamento reuniu a Escola do Legislativo, direção, vereadores, servi-
dores, assessores e estagiários  

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/parceria-itaipu-pti-amop-lanca-programa-de-governanca-em-toledo


Rotary recebe moção por campanha Lacre Amigo 
Na 30ª sessão ordinária da Câmara de Toledo, na segunda-feira(10), foi 
apresentada uma moção de aplausos aos clubes do Rotary da cidade de 
Toledo pela realização do projeto solidário “Lacre Amigo”, por meio do 
Requerimento nº 188/2018. A campanha arrecada os materiais, reven-
de para as empresas de reciclagem e o dinheiro é revertido em cadeiras 
de rodas, de banho, andadores ou muletas. São necessários 90Kg de 
lacres para a compra de um equipamento e em um ano o projeto conse-
guiu mais de 40 cadeiras de rodas. Saiba Mais

Câmara parabeniza 19º BPM pelos seus 13 anos em Toledo

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 9 de se-
tembro, teve apresentado o Requerimento nº 187, subscrito por 
18 vereadores, parabenizando o 19º Batalhão da Polícia Militar 
pelos seus 13 anos. O 19º BPM abrange 23 municípios da mi-
crorregião de Toledo e foi inaugurado no dia 31 de agosto de 
2005. Ele reúne parte das unidades antes comandadas pelo 6º 
Batalhão, de Cascavel, e do 14º BPM, de Foz do Iguaçu. Confira

Moção de aplausos à unidade da PM em Toledo foi apresentada na ses-
são de segunda-feira

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/rotary-recebe-mocao-de-aplausos-por-campanha-lacre-amigo
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-parabeniza-19o-bpm-pelos-seus-13-anos-em-toledo


Projetos que referendam convênios foram lidos na sessão de segunda-feira 
da Câmara 

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 10, teve 
apresentados três projetos de resoluções sobre convênios e 
cooperação firmados pelo Município de Toledo e encami-
nhados ao Poder Legislativo. A apreciação inicial ocorreu na 
CLR-Comissão de Legislação e Redação, de onde seguiram 
ao Plenário. O Projeto de Resolução nº 17 referenda termo 
de cooperação firmado entre o Estado do Paraná e o Muni-
cípio de Toledo, para a implementação do Projeto Criança 
e Adolescente Protegidos, que prevê o cadastro das digitais 
das crianças e emissão de identidade, enquanto outros dois 
tratam de convênios do Município com o Estado na área am-
biental. O Projeto de Resolução nº 22 referenda convênio vi-
sando melhoria na gestão de resíduos sólidos urbanos e o 
Projeto de Resolução nº 23 referenda convênio visando a im-
plantação da primeira etapa do novo aterro sanitário.Entenda

Plenário recebe projetos sobre convênios ambientais e de digitais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/plenario-recebe-projetos-de-resolucoe-sobre-3-convenios


A Câmara Municipal de Toledo está apreciando quatro projetos 
de leis propostos pelo Poder Executivo visando abrir um crédito 
adicional suplementar de R$ 3,8 milhões no orçamento munici-
pal. As quatro proposições incluem o Projeto de Lei nº 146, que 
“autoriza o Executivo municipal a abrir créditos adicionais su-
plementar e especial no orçamento-programa do Município de 
Toledo, para o exercício de 2018” e ainda os PLs 143, 144 e 145, 
que propõe alterações orçamentárias necessárias nas LDOs de 
2018 e 2019 e no PPA-Plano Plurianual 2018 a 2021.  Confira

Projetos propõe créditos de R$ 3,8 mi e mudanças no PPA e LDOs

Equipe de GA recebe moção por conquistas em Londrina

Vereadores fizeram uma moção de aplausos à Equipe de Ginás-
tica Artística de Toledo, pelas conquistas no Campeonato Elci 
Mazzio, disputado em Londrina. Os ginastas toledanos se des-
tacaram nas categorias 11 e 12 anos, 9 e 10 anos e 7 e 8 anos, e 
acima de 13 anos no Campeonato Elci Mazzio. A homenagem 
da Câmara de Toledo foi proposta através do Requerimento nº 
186/2018.Saiba Mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/projetos-propoe-creditos-de-r-3-8-mi-e-mudancas-no-ppa-e-ldos
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/equipe-de-ginastica-recebe-mocao-por-conquistas-em-londrina 


Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 
Veja todas as propostas 
da sessão de 10/09/18

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 10, realizou um mi-
nuto de silêncio pelos diversos falecimentos ocorridos no fim de sema-
na e nos últimos dias. Os falecimentos foram lembrados na abertura da 
sessão pelos vereadores Leoclides Bisognin e Valtencir Careca e o presi-
dente Renato Reimann abriu espaço para a homenagem antes do Gran-
de Expediente. Entre os falecidos estava o contador Celito Pizzato, 
que por 30 anos atuou na contabilidade da APA Lar dos Idosos de for-
ma voluntária, além de  Irineu Herckert, que por vários anos atuou no 
IAP- Instituto Ambiental do Paraná e a empresária lojista Ionara Ko-
chan Fiametti, que atuava à frente da unidade de Toledo da Marlô Modas, 
que também conta com lojas em Palotina e Marechal Rondon.  Entenda

Sessão realiza minuto de silêncio por falecimentos

Vereadores e vereadoras homenagearam os falecidos dos últimos dias 
com minuto de silêncio 

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
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=478&dat_sessao=10/09/2018
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=478&dat_sessao=10/09/2018
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/sessao-tem-minuto-de-silencio-por-falecimentos

