
24ª Sessão - Edição n°207- Câmara Municipal - Julho de 2019
Comunidade visita Câmara e convida para 1ª Noite Ucraniana

Representantes da comissão que está organizando a co-
munidade ucraniana de Toledo estiveram com o presiden-
te da Câmara, Antônio Zóio, quando falaram do trabalho 
pelo resgate da sua história e tradições. Os imigrantes 
da Ucrânia estabeleceram-se em Toledo há cerca de 60 
anos, adquirindo terras na região da localidade de Ouro 
Preto. Estiveram na Câmara o diretor Celso Saievicz e 
os conselheiros Juliandro Ostapeche e Daniel Kopicz, os 
quais convidaram o presidente Antônio Zóio para o lan-
çamento da 1ª Noite Ucraniana de Toledo, em 7 de se-
tembro, a qual será lançada em jantar no dia 20, em Ouro 
Preto.Saiba mais

O diretor Celso Saievicz e os conselheiros Juliandro Ostapeche e Daniel 
Kopicz com o presidente Antônio Zóio e assessor

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/comunidade-ucraniana-visita-camara-e-convida-para-evento-cultural


Moção aplaude ginastas pelo Campeonato Brasileiro Caixa de GR

Homenagem a ginastas campeãs brasileiras foi proposta na sessão ordinária 
da Câmara

A sessão da Câmara de Toledo na segunda feira, dia 
15 de julho, teve proposto o Requerimento nº  217, 
que propõe moção de aplausos à Associação Toleda-
na de GR pela conquista do “Campeonato Brasileiro 
Caixa de Ginástica Rítmica”. A Câmara teve na se-
gunda-feira a última sessão ordinária do primeiro se-
mestre legislativo e nela foi apresentada a moção de 
aplausos subscrita por 18 vereadores.Confira

Moção aplaude mutirão no Ceu das Artes no Dia C
Foi apresentada na segunda feira, dia 15, moção de aplausos à  
Cooperativa de Crédito Sicredi, Agência Vila Pioneiro, pela 
realização do Dia C – Dia do Cooperativismo. A proposição 
foi  subscrita por 17 vereadores e destacou o mutirão realiza-
do no Ceu das Artes, no dia 6 de julho, quando é comemorado 
mundialmente o Dia do Cooperativismo. A ação mobilizou 
dezenas de participantes e realizou troca da grama sintéti-
ca e pintura do parque infantil, das mesas de cimento e das 
calçadas, plantio de árvores e flores e conserto e pintura das 
grades da praça do Ceu das Artes e retoque das grafitagens, 
entre outras ações.Saiba Mais.

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-ginastas-pelo-campeonato-brasileiro-caixa-de-gr
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-mutirao-no-ceu-das-artes-no-dia-do-cooperativismo


Câmara entrega moções e retoma sessões dia 5

A Câmara de Toledo realizou na segunda-feira, dia 15 de julho, a 
entrega de uma série de moções de aplausos a entidades e perso-
nalidades que se destacaram e ao longo dos meses de junho e julho 
motivaram proposições de homenagens por parte dos vereadores. 
A entrega reuniu desde estudantes do Colégio Estadual Jardim 
Porto Alegre que participaram de evento científico nos Estados 
Unidos a membros do CTG Chama Crioula premiados em chula 
durante evento do CTG Charrua em Foz do Iguaçu ou ainda o 
médico Fernando Pedrotti pelos 27 anos de atuação na saúde mu-
nicipal, entre outros. Os homenageados receberam as moções dos 
vereadores proponentes das homenagens e as entregas contaram 
também com os demais vereadores que apoiaram as proposições.
Saiba mais

Integrantes do CTG Chama Crioula recebem moção por conquista na
disputa de chula em Foz do Iguaçu

A sessão da Câmara de Toledo na segunda feira, dia 15 
de julho, foi a última sessão ordinária do primeiro semes-
tre legislativo e nela foi apresentada moção de aplausos 
ao Jornal Viver Toledo pelo aniversário de 10 anos. A 
proposição foi apresentada através do Requerimento nº 
216, subscrito por 16 vereadores, o qual aplaude “toda 
contribuição que o Viver Toledo proporciona ao nosso 
Município”.Entenda

Moção aplaude 10 anos de atuação do jornal Viver Toledo

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-entrega-mocoes-a-entidades-e-personalidades-e-retoma-sessoes-dia-5
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-10-anos-de-atuacao-do-jornal-viver-toledo


Técnico de Toledo recebe moção por dedicação ao basquete
A 24° sessão ordinária foi realizada na segunda-feira (15), 
e nela foi apresentada uma moção de Aplausos ao professor 
Jonathan M. dos Santos pelo incentivo e os anos de dedi-
cação ao Basquetebol. O professor iniciou sua relação com 
o Basquete na cidade de Assis Chateaubriand e no ano de 
2003, com 15 anos, participou de uma competição em To-
ledo, recebendo o convite para vir jogar por Toledo. Há 16 
anos ele reside em Toledo, formou-se em Educação Física, 
treina há 6 anos equipes de base na Abatol e há 3 anos é téc-
nico da Seleção do Paraná da categoria Sub 13, além de jogar 
na equipe adulta do Município de Toledo.Entenda

Basquete de Toledo recebe moção pelo título do Paraná

A 24° sessão ordinária, realizado nesta segunda feira (15), 
teve apresentada uma moção de Aplausos à Equipe de Bas-
quetebol Masculino de Toledo da categoria Sub 18 pela con-
quista do Título de Campeão Estadual.  Toledo recebeu nos 
dias 21 a 23 de junho o Campeonato Estadual Sub 18 Femini-
no e Masculino. A equipe masculina da  Smel/Abatol Toledo 
sagrou-se campeã.Confira

Conquista do título estadual motivou proposição de homenagem na sessão 
da Câmara

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/tecnico-de-toledo-recebe-mocao-por-dedicacao-ao-basquete
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/basquete-de-toledo-recebe-mocao-pelo-titulo-sub-18-do-parana


Moção aplaude Movimento Rock por III MRT Festival beneficente

Na segunda feira (15) foi realizado a 24° sessão ordiná-
ria, quando foi apresentada uma moção de Aplausos ao 
Movimento Rock Toledo pela realização do III MRT 
Festival, por meio do Requerimento n° 220/2019. O 
evento teve caráter beneficente e por conta disso foram 
arrecadadas pilhas de roupas, que na mesma noite já 
foram destinadas para o Projeto Alimente-se de Graça.
Confira

Atletas de kickboxing recebem moção por competições
Na segunda feira (15) foi realizada a 24° sessão ordinária, 
e nela foi apresentada uma moção de Aplausos aos atletas 
Lucas Melo, Lucas Simon, Isabele Nahra e Isadora Poz-
zebom pelo desempenho nas competições de Kickboxing, 
por meio do Requerimento n° 223/2019. Os atletas têm 
demonstrado grande potencial para esse esporte, justo 
porque, segundo o professor Lucas Melo, se esforçam tan-
to com os treinos quanto com os estudos, conseguindo 
uma boa conciliação de ambos.Saiba Mais

Evento beneficente motivou proposição de aplausos na sessão da Câmara

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-movimento-rock-por-iii-mrt-festival-beneficente
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/atletas-de-kickboxing-recebem-mocoes-por-competicoes


Câmara recebe visita de assessor do deputado ´Vermelho´

O presidente da Câmara de Toledo, Antônio Zóio, rece-
beu na quarta-feira, dia 17 de julho, a visita de Cassiano 
Ribas, assessor do deputado federal Nelsi “Vermelho” 
Coguetto Maria. Na visita ao Poder Legislativo de To-
ledo, Cassiano fez uma prestação de contas das ativida-
des do parlamentar conhecido como “Vermelho” no pri-
meiro semestre e um relato do trabalho desenvolvido 
em Brasília.Saiba Mais

Moção aplaude restaurante pela gastronomia à base de peixe

Na segunda feira, dia 15 de julho, foi realizada a últi-
ma sessão ordinária do primeiro semestre legislativo 
pela Câmara de Toledo e nela foi apresentada moção de 
aplausos ao restaurantes Big Peixe.  A proposição, apre-
sentada através do Requerimento nº 215, foi justificada 
pela excelência na gastronomia do peixe.Entenda

Presidente da Câmara Antônio Zóio com  Cassiano Ribas, assessor do depu-
tado federal Nelsi “Vermelho” Coguetto Maria

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/presidente-da-camara-recebe-visita-de-assessor-do-deputado-vermelho
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-restaurante-pela-gastronomia-a-base-de-peixe
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Guarda municipal recebe moção por 25 anos de serviços prestados

Proposição foi apresentada na última sessão ordinária do semestre legislativo

Na segunda-feira (15) foi realizada a 24° sessão ordinária, 
e nela foi apresentada uma moção de Aplausos a Dário Le-
onel Balieiro pelos 25 anos de serviços prestados à Guarda 
Municipal. Ao longo dos seus 25 anos de trabalho junto 
à corporação,  Balieiro contribuiu em diversas atividades, 
sempre colaborando com a segurança pública, inclusive 
em situações em que sua experiência foi decisiva para sal-
var vidas, aponta o documento.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/528
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/528
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/guarda-municipal-recebe-mocao-por-25-anos-de-servicos-prestados

