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CPI do Lixo aprova oitivas e ouve fiscal, que critica contrato

A Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Câmara 
de Toledo para investigar “as falhas na prestação de serviços 
público na coleta de lixo” reuniu-se na quarta-feira, dia 15, para 
ouvir o fiscal do contrato da coleta de lixo, Sebastião Nunes de 
Araújo Filho, além do vereador e integrante da Cooperútil, Al-
bino Corazza. O fiscal, conhecido por “Tião”, disse que atuava 
como fiscal do contrato do lixo e também da limpeza de bocas 
de lobo e varrição e por conta disso passava o dia na rua. Ele 
disse que muitas vezes encontrava lixo deixado para trás mas 
o contrato era mal feito e dava prazo à empresa de 72 horas 
para recolher e por isso não conseguia aplicar multa porque 
antes desse prazo a concessionária recolhia. Saiba mais

A CPI ouviu o fiscal do contrato de coleta de lixo de Toledo na reunião de 
quarta-feirade Toledo terça-feira

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/cpi-aprova-novas-oitivas-e-ouve-fiscal-que-critica-contrato-do-lixo 


Câmara aplaude 40 anos do Seminário Maria Mãe da Igreja
A Câmara de Toledo teve apresentado o Requerimento nº 119, 
subscrito por 18 vereadores, o qual propõe moção de aplausos 
ao Seminário Maria Mãe da Igreja pelos 40 anos de funciona-
mento em Toledo. O seminário foi inaugurado em maio de 1979, 
para acolher os seminaristas oriundos das Dioceses de Toledo, 
Cascavel e Foz do Iguaçu, que cursavam o ensino médio. O do-
cumento aponta que com o avanço dos estudos dos seminaristas 
tornou-se necessária a implantação do curso de Filosofia e assim 
a existência do Seminário em Toledo foi fundamental para a im-
plantação do primeiro curso universitário no município, através 
da Facitol, originando posteriormente a Unioeste.  Saiba Mais.

Câmara aprecia duas das homenagens dos 67 anos de Toledo

Ademir Fiametti com o presidente Antônio Zóio e o vereador Albino Corazza 
na entrega dos seus dados para a homenagem
A Câmara de Toledo começa a apreciar a partir desta segun-
da-feira, dia 13, duas propostas de homenagens que devem ser 
entregues por ocasião das comemorações do 67 anos de eman-
cipação de Toledo. Foram incluídas na pauta da sessão ordiná-
ria o Projeto de Lei nº 72, da Mesa Diretora, que concede o Tí-
tulo de Cidadão Honorário do Município de Toledo a Arnulfo 
Engel e o Projeto de Resolução nº 10, também da Mesa Direto-
ra, que outorga Medalha Willy Barth a Ademir José Fiametti. 
Confira

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aplaude-40-anos-do-seminario-maria-mae-da-igreja 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprecia-duas-homenagens-dos-67-anos-de-toledo 


Associação Hikari recebe moção por Paranaense de Judô em Toledo

Na segunda feira (13), foi realizada a 15º sessão ordiná-
ria da Câmara, nela foi apresentada Moção de aplausos 
à Associação Hikari de Judô de Toledo – Ahijuto, pela 
realização do Campeonato Paranaense da modalidade, 
por meio do Requerimento 117/2019. Fundada no ano 
de 2013, a Associação Hikari De Judô De Toledo – Ahi-
juto atende a partir da faixa etária de 06 anos até a ida-
de adulta. Hoje, a modalidade atende aproximadamente 
400 crianças e jovens na faixa etária dos 06 com inicia-
ção esportiva até o alto rendimento.Entenda

Presidente da Câmara usa tribuna na Câmara de Maringá

O presidente da Câmara de Toledo, Antônio Zóio, par-
ticipou na quinta-feira, dia 16, da sessão ordinária da 
Câmara de Londrina, usando a tribuna a convite do pre-
sidente londrinense, vereador Ailton da Silva Nantes. 
O presidente toledano relatou a viagem que realizou e 
as experiências buscadas no legislativo londrinense em 
áreas como o desenvolvimento da sessão, segurança e 
outros aspectos. A comitiva de Toledo viajou pela ma-
nhã, participou da sessão à tarde e segue para visitar a 
Câmara de Maringá. Entenda

O presidente Antônio Zóio fala na Câmara de Londrina: agradecimento e 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/associacao-hikari-recebe-mocao-por-paranaense-de-judo-em-toledo 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/presidente-da-camara-de-toledo-usa-tribuna-na-camara-de-londrina 


Moção aplaude realização do Paranaense de Rugby em Toledo
A sessão da Câmara de Toledo do dia 11 de maio, se-
gunda-feira, teve apresentado o requerimento nº 118, 
subscrito por 18 vereadores, propondo moção de aplau-
sos ao Clube de Rugby de Toledo pela realização do 
Campeonato Paranaense de Rugby Sevens. O evento foi 
realizado em Toledo no dia 27 de abril, em parceria da 
Federação Paranaense da modalidade com o Clube de 
Rugby de Toledo, reunindo oito municípios do Estado 
e mais de 250 atletas para as disputas adulto e juvenil 
nos naipes masculino e feminino. Confira

Moção parabeniza 21 anos de Fonsatti Advogados Associados

O Requerimento nº 120, subscrito por 15 vereadores, 
propõe moção de aplausos ao escritório Fonsatti Advo-
gados Associados, pelos 21 anos de sua fundação. O do-
cumento destaca que Ruy Fonsatti Junior atua no ramo 
advocatício desde 1998. Em 1998 o advogado residia 
em Curitiba, onde estudava para prestar concurso pú-
blico para o cargo de juiz. Contudo, optou por Toledo, 
“que o recebeu de braços abertos”, relata o documento.
Entenda

Moção aplaude mestre das artes marciais por evento sul-americano 

Na 15º sessão ordinária da Câmara, foi apresentada 
moção de aplausos ao Mestre Mario Jorge, pela reali-
zação do evento Sul-Americano da Paz de Artes Mar-
ciais, realizado em Toledo, por meio do Requerimento 
n° 115/2019. Neste ano o campeonato reúne aproxima-
damente 220 atletas de 14 cidades paranaenses, além de 
competidores da Argentina, e Paraguai. Confira

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-realizacao-do-paranaense-de-rugby-em-toledo 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-parabeniza-21-anos-de-fonsatti-advogados-associados 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-mestre-das-artes-marciais-por-evento-sul-americano-da-paz 
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Prova para estágios em 6 gabinetes da Câmara tem 31 participantes

Prova reuniu 31 dos 45 candidatos às vagas de estágio no Campus I da Unipar 

Um total de 31 candidatos compareceu à prova do teste seletivo da Câ-
mara Municipal de Toledo realizado na sexta-feira, dia 17, no Campus 
I da Unipar,  para vagas de estágio e cadastro da reserva em seis gabi-
netes de vereadores. O teste teve 45 candidatos com  inscrições homo-
logadas às vagas de estágios e cadastro de reserva nos gabinetes dos 
vereadores Airton Savello,  Edmundo Fernandes, Marli do Esporte, 
Marly Zanete, Renato Reimann e Vagner Delabio. Na prova compare-
ceram 31 dos inscritos, os quais concluíram as questões em pouco me-
nos de duas das três horas disponíveis para o preenchimento da prova 
e folha de respostas.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/517 
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/517 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/prova-para-estagios-em-6-gabinetes-da-camara-tem-31-participantes 

