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Câmara debate alterações no Programa de Melhoria da Infraestrutura Rural

A Câmara de Toledo está apreciando o Projeto de Lei 
nº 167, do Poder Executivo, que “altera a legislação que 
dispõe sobre o Programa de Melhoria da Infraestrutura 
e Saneamento Rural no Município de Toledo.” A CFO-
-Comissão de Finanças e Orçamento definiu pela reali-
zação de audiência pública para debate com os produ-
tores rurais e demais interessados. A audiência será dia 
14, quarta-feira, a partir das 15h, na Câmara de Toledo. 
A proposição prevê a cobrança de valores por ações de 
apoio individual aos produtores.  Saiba mais

Proposição em debate na Câmara deu entrada na sessão do dia 15 e foi en-
caminhada à CFO

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/projeto-altera-programa-de-melhoria-da-infraestrutura-e-saneamento-rural


Câmara de Toledo aprecia homenagem a executivo da Azul

Projeto do Poder Executivo foi lido na sessão de segunda-feira e encaminha-
do às Comissões Permanentes

A Câmara de Toledo está apreciando o Projeto de Lei nº 182, que 
“concede o Título de Cidadão Honorário do Município de Tole-
do a Ronaldo da Silva Veras”. A proposição é do Poder Executi-
vo e a Mensagem nº 127, do Poder Executivo, aponta que ele tem  
“atuado ativamente para contribuir na viabilização da abertura da 
primeira linha aérea comercial da companhia aérea no Aeropor-
to de Toledo”.  O prefeito Lucio de Marchi afirma na justificativa 
que o Município de Toledo tem homenageado “personalida-
des cuja atuação e trabalho sejam de relevância social e comuni-
tária e que contribuam para o desenvolvimento do Município”.  
.Entenda

Moção aplaude Casa de Maria pelo 8° Bazar de Natal
A Câmara de Toledo teve apresentada proposta de moção 
de aplausos à Casa de Maria pela realização do 8° Bazar de 
Natal, realizado no salão social da Catedral Cristo Rei de 
6 a 9 de novembro. O Requerimento nº 247, subscrito por 
onze vereadores, é destacado no documento da Câmara de 
Toledo, apresentado na sessão ordinária de segunda-feira, 
dia 12 de novembro.. Entenda 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-de-toledo-aprecia-homenagem-a-executivo-da-azul
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-casa-de-maria-pelo-8deg-bazar-de-natal


Projeto propõe Medalha Willy Barth ao pastor Leandro 

A Câmara de Toledo está apreciando o Projeto de Reso-
lução n° 28, que “outorga Medalha Willy Barth a Loir 
Santos Leandro”. A proposição completa o total de qua-
tro homenagens propostas para as comemorações dos 
66 anos de emancipação de Toledo. Já foram aprovadas 
pela Câmara homenagens ao empresário Levino Spera-
fico e à pioneira Dionísia Leocadia Rohde Heiss e está 
em análise o projeto que concede o Título de Cidadão 
Honorário de Toledo a Ronaldo da Silva Veras, executi-
vo da Azul Linhas Aéreas. O pastor é também bispo da 
Igreja do Evangelho Quadrangular, atendendo 12 mu-
nicípios da microrregião, atuando há 37 anos em Tole-
do, tendo a homenagem sido proposta pela Mesa Direto-
ra da Câmara por indicação do Poder Executivo. Entenda

Proposição indicada pelo Poder Executivo foi apresentada pela Mesa Direto-
ra na sessão de segunda-feira

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/projeto-propoe-medalha-willy-barth-ao-pastor-loir-leandro


Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br

Veja todas as propostas 
da sessão de 12/11/18

Moção destaca alunos do Porto Alegre por prêmios na Mostratec

Na sessão ordinária da Câmara de Toledo, na segunda-fei-
ra(12), foi apresentada uma moção de aplausos aos estudan-
tes do Clube de Ciências do Colégio Estadual Jardim Por-
to Alegre pelos bons resultados e colocações na Mostratec 
2018, realizada em Novo Hamburgo/RS. A feira reuniu 640 
projetos de pesquisa, sendo 420 na Mostratec mais 220 da 
Mostratec Júnior, do Brasil e de vários países, além de even-
tos integrados. Foram premiados os toledanos Julia Schuch, 
que conquistou o segundo lugar e credenciamento para a 
Genius Olympiad em New York – EUA, em 2019; enquanto  
Emanoely Leoblein de Sousa ficou com o quarto lugar. Já  
Lucas Felipe Zenni obteve o quarto lugar em engenharia de 
materiais e o credenciamento para a Intel Isef  em Phoenix, 
nos EUA, no próximo ano, enquanto na Mostratec Júnior, 
Rafaela Furlanetto Liberali conquistou o segundo lugar e 
o credenciamento para a Feira Nacional do Paraguai e as 
alunas Lais Furlanetto Bilert e Gabrieli Monique Campos 
conquistaram o quarto lugar.Confira

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/491
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/491
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/alunos-do-colegio-porto-alegre-recebem-mocao-por-premios-na-mostratec

