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Ademir Paludo assume na Câmara no lugar de Vagner Delabio 

O vereador Vagner Delabio solicitou licença da Câ-
mara de Toledo, assumindo em seu lugar o primeiro 
suplente Ademir Paludo, o qual participou nesta se-
gunda-feira, dia 3 de junho, de sua primeira sessão 
ordinária. A licença do vereador por razões de saúde 
é inicialmente de 30 dias, mas segundo ele poderá ser 
prorrogada em caso de necessidade do tratamento 
médico que vai intensificar no período.. Saiba mais

Paludo usa a tribuna pela primeira vez após assumir novamente como su-
plente na Câmara

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/ademir-paludo-assume-na-camara-no-lugar-de-delabio 


CMA ouve secretário sobre Consórcio de Resíduos e ações da pasta

Comissão do Meio Ambiente ouviu o secretário Mosconi sobre ações e pla-
nos do setor
A CMA-Comissão do Meio Ambiente da Câmara de Toledo 
ouviu nesta quinta-feira, dia 6 de junho, o secretário do Meio 
Ambiente, Neudi Mosconi, o qual expôs aos vereadores sobre 
as ações e os projetos da área. A CMA é integrada pelos vere-
adores Edmundo Fernandes, presidente; Leandro Moura, vi-
ce-presidente; Janice Salvador, secretária; e os membros Pedro 
Varela e Corazza Neto. Na exposição feita na Sala de Reuniões 
da Câmara também participou o vereador e ex-secretário de 
Meio Ambiente Leoclides Bisognin. Na reunião foi exposta a 
situação do projeto do Consórcio Intermunicipal de Gestão de 
Resíduos do Oeste, que teve assinado seu protocolo de inten-
ções  no último dia 24 de maio e deve reunir 35 municípios da 
região de Toledo, onde deve ser implantada usina de lixo.Con-
fira

A Câmara de Toledo teve apresentado na sessão ordinária de 
segunda-feira, dia 3 de junho, o Requerimento nº 159, pro-
pondo “moção de Aplausos ao Posto Primato pela participa-
ção nas ações do Feirão do Imposto”. O documento é dirigido 
ao gerente do estabelecimento, Jhotson Rafael Piccini, sendo 
subscrito por 16 vereadores.Entenda

Moção parabeniza posto por participação no Feirão do Imposto

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/cma-ouve-secretario-sobre-consorcio-de-residuos-e-acoes-da-pasta 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/cma-ouve-secretario-sobre-consorcio-de-residuos-e-acoes-da-pasta 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-parabeniza-posto-por-participacao-no-feirao-do-imposto 


Pediatra motiva moção por serviço prestado no município

Na  sessão ordinária da Câmara de Toledo segunda-
-feira, dia 3, foi apresentada uma moção de aplausos ao 
médico Gelson Leonardi. A proposta feita por meio do 
Requerimento nº 155/2018 destaca os trabalhos reali-
zados em Toledo por Leonardi na área de pediatria há 
tantos anos, “atuando em prol da comunidade de Tole-
do, tendo atendido e salvo muitas vidas”. Entenda

Homenagem foi proposta na sessão ordinária de segunda-feira da Câmara 

Câmara aplaude Cojem pela promoção do Feirão do Imposto em Toledo

A Câmara de Toledo teve apresentado na sessão ordi-
nária de segunda-feira, dia 3 de junho, o Requerimen-
to nº 158, subscrito por 16 vereadores, parabenizando 
o Cojem-Conselho do Jovem Empreendedor de Toledo 
pela promoção do Feirão do Imposto. O evento foi pro-
movido nacionalmente por setores empresariais visan-
do mostrar a carga tributária incidente sobre os com-
bustíveis através da venda dos produtos sem a cobrança 
do valor dos impostos.  Confira

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/medico-pediatra-recebe-mocao-por-servico-prestado-no-municipio 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-cojem-pela-promocao-do-feirao-do-imposto 


Moção aplaude diretor de posto por participação no Feirão do Imposto 

A Câmara de Toledo teve apresentado na sessão ordi-
nária de segunda-feira, dia 3 de junho, o Requerimento 
nº 160, propondo “moção de Aplausos ao Posto Estra-
dão pela participação nas ações do Feirão do Imposto”. 
O documento da Câmara, subscrito por 15 vereadores, 
é dirigido a Gilberto Destefeni, diretor do Posto Estra-
dão. Confira 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-diretor-de-posto-por-participacao-no-feirao-do-imposto 


Proprietário de lavanderias hospitalares recebe moção por serviço

Na sessão ordinária da Câmara de Toledo, realizada 
na segunda-feira (03), foi apresentada uma moção de 
aplausos a Gilmar Leandro de Souza, proprietário das 
empresas Laveprest Lavanderia Hospitalar e Lavande-
ria Dois Irmãos. A homenagem, proposta através do  
Requerimento nº 154/2018, foi justificada como reco-
nhecimento aos anos de dedicação e trabalho em prol 
de Toledo..Entenda

Foi apresentado na sessão ordinária da Câmara de Toledo 
teve na segunda-feira, dia 3 de junho, o Requerimento nº 
161, o qual propõe “moção de Aplausos ao ex-servidor mu-
nicipal Luiz Gilberto Birck pelos 33 anos de relevantes ser-
viços prestados ao Município de Toledo”. O documento é 
subscrito por  todos os vereadores e destaca a trajetória do 
ex-servidor em sua carreira no serviço público toledano, re-
gistrando sua passagem pela Sadia e a Coopagro, Saiba Mais.

Vereadores aprovam moção a ex-servidor por anos de dedicação

Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br

Veja todas as propostas 
da sessão de 27/05/19

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/lavanderias-hospitalares-recebem-mocao-por-servico-prestado 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-aprovam-mocao-a-ex-servidor-por-33-anos-de-dedicacao 
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