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Audiência expõe folha em 49,4% e alta de 68% em novas empresas

A Câmara de Toledo realizou audiência nesta quarta-
-feira, dia 29, para prestação de contas das metas fiscais, 
apontando os gastos com pessoal em 49,40% em abril, 
conforme relatou o prefeito Lucio de Marchi. Ele des-
tacou aos vereadores que isso foi alcançado mesmo com 
a reposição da inflação aos servidores e a concessão das 
progressões por titulação, graças a várias medidas de 
contenção de gastos adotadas. O prefeito também apon-
tou acréscimo de 68% no número de novas empresas em 
relação a 2018, afirmando que há sinais de recuperação 
da economia, “apesar dos altos e baixos de Brasília” e que 
as receitas próprias de Toledo atingiram 37%, o que me-
receu elogio do Tribunal de Contas. Saiba mais

Audiência prestou contas das metas fiscais estabelecidas para o primeiro 
quadrimestre de 2019

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/audiencia-expoe-folha-em-49-4-e-alta-de-68-em-novas-empresas


Extraordinária aprova créditos de R$ 7,74 milhões com apoio à Apac

Sessão extraordinária reuniu todos os vereadores que estavam em Toledo e 
em condições  
A Câmara de Toledo aprovou em turno final em sessão extra-
ordinária na quarta-feira, dia 29, o Projeto de Lei nº 76, que 
autoriza a abertura de créditos adicionais de R$ 7,74 milhões, 
atendendo uma série de despesas, inclusive recursos para o 
Conselho da Comunidade e APAC-Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados para a implantação da unidade de 
Toledo. Por conta disso a sessão extraordinária contou com as 
presenças do presidente da Apac de Toledo, Ramassés Masca-
rello e o presidente do Conselho Deliberativo, Edson Carollo. 
Em seguida à aprovação unânime da proposição pelos vereado-
res e o encerramento da sessão o presidente da Câmara, Antônio 
Zóio, anunciou que assinaria o autógrafo para encaminhamen-
to da proposição aprovada ao Poder Executivo, convidando os 
demais vereadores, o prefeito Lucio de Marchi e o vice-prefeito 
Tita Furlan, também presentes na Câmara de Toledo. Confira

Na sessão da Câmara de Toledo no dia 27 de maio, segunda 
feira, a 17º sessão ordinária da Câmara realizada neste ano, 
foi apresentado o Requerimento nº 143/2019. O documen-
to propõe uma Moção de aplausos ao Grupo AVC – A Vida 
Continua pelo trabalho realizado no município.Entenda

Grupo AVC recebe moção de aplausos por trabalho em Toledo

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/extraordinaria-aprova-creditos-de-r-7-74-milhoes-com-apoio-a-apac
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/grupo-avc-recebe-mocao-de-aplausos-por-trabalho-em-toledo


Silêncio homenageia Gian Fiorentin e Hermínio Dal Pupo

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 
27, realizou minuto de silêncio pelos falecimentos de 
Giancarlo Fiorentin e Hermínio Dal Pupo, falecidos no 
final de semana. Giancarlo era filho da servidora Geda 
Pavan Fiorentin, que atuou também na Coopagro, e 
faleceu em Guarapuava, onde atuava como supervisor 
na empresa Santa Maria Cia. de Papel e Celulose, em 
função de uma infecção.Entenda

Vereadores e público fizeram minuto de silêncio pelos falecimentos ocorrido 
no fim de semana

Associação de Jovens tem moção por trabalho junto a 4 mil haitianos

O Requerimento nº 142/2019, apresentado na Câmara 
de Toledo na segunda-feira, dia 27, propõe uma Mo-
ção de aplausos à Associação dos Jovens Haitianos pelo 
trabalho que vem realizando. A Associação dos Jovens 
Haitianos que vivem em Toledo, desde sua criação de-
senvolve um trabalho social e cultural junto à comu-
nidade estrangeira de nossa cidade, estimada em 4 mil 
haitianos residentes na cidade de Toledo.Confira

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/silencio-homenageia-gian-fiorentin-e-herminio-dal-pupo
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/associacao-de-jovens-haitianos-recebe-mocao-por-sua-atuacao


Moção parabeniza estudantes por evento científico na Bélgica
A sessão ordinária da Câmara de Toledo na segunda-feira, 
dia 27 de maio, teve apresentado o Requerimento n° 145, 
que propõe moção de aplausos às estudantes Samara do Nas-
cimento Villiares e Geovanna Rubia Troller e à orientado-
ra Dionéia Schauren pela apresentação de projeto científico 
em evento na Bélgica. O projeto denominado “Utilização de 
Biofertilizante a Base de Urina de Vaca na Olericultura” foi 
apresentado na Milset Expo-Sciences, na Bélgica.Entenda

Moção destaca 35 anos de trajetória do Jornal do Oeste

A sessão ordinária da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 
27 de maio, teve apresentado o Requerimento n° 147, que pro-
põe moção de aplausos ao Jornal do Oeste pelos 35 anos de exis-
tência. “No dia 20 de maio de 2014, o Jornal do Oeste completa 
35 anos de circulação, sem dúvida uma marca histórica entre os 
veículos de comunicação do Oeste do Paraná”, assinala o docu-
mento, lembrando a trajetória desde  20 de maio de 1984, tendo 
à frente o empresário Jacó Carlos Diel, passando pelo processo 
tipográfico, incluindo as famosas e históricas linotipos, com tex-
tos em placas de chumbo, passando pelo sistema nylon-print, 
que unia os dois processos anteriores, em equipamentos pró-
prios, até o estágio atual.Confira

A sessão ordinária da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 
27 de maio, teve apresentado o Requerimento n° 144, que pro-
põe moção de aplausos ao clube de ciências Cientistas do Jar-
dim, do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, pela representa-
ção de Toledo numa série de eventos científicos no Brasil e em 
outros países. Os estudantes participaram nas feiras Feparcit, 
Expo-Sciences na Bélgica e Intel International Science and En-
gineering Fair, nos Estados Unidos.Saiba Mais.

Moção parabeniza clube de ciências por feiras científicas

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-parabeniza-estudantes-por-evento-cientifico-na-belgica
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-parabeniza-35-anos-de-trajetoria-do-jornal-do-oeste
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-parabeniza-alunos-por-participacoes-em-feiras-cientificas


CPI confirma lixo sem balança por 1,5 ano; relator se licencia

CPI ouviu mais um depoimento de testemunha em reunião na quarta-feira na Câ-
mara
A pesagem do lixo recolhido pela Transportec para pagamento pelo 
serviço não foi feita por cerca de um ano e meio, disse na Comis-
são Parlamentar de Inquérito instaurada pela Câmara de Toledo o 
encarregado do equipamento, Laureano Urbik, ouvido como teste-
munha. A CPI instalada para investigar “as falhas na prestação de 
serviços público na coleta de lixo” reuniu-se na quarta-feira, dia 29 
de maio, quando o relator, Vagner Delabio, informou seu licencia-
mento para tratar problemas de saúde. Segundo Urbik, no período 
o peso da carga dos caminhões era apenas estimado.Saiba Mais

A sessão ordinária da Câmara de Toledo na segunda-feira, 
dia 27 de maio, teve apresentado o Requerimento n° 148  que 
propõe moção de aplausos ao Sistema Fiep pela passagem do 
Dia da Indústria. O documento manifesta  “o aplauso desta 
Casa de Leis pela passagem do Dia da Indústria e pela ex-
pressiva contribuição dada pelo sistema para o desenvolvi-
mento do nosso Município”.Entenda

Moção na Câmara destaca Dia da Indústria e força do setor em Toledo

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/cpi-confirma-em-oitiva-lixo-sem-balanca-por-1-5-ano-relator-se-licencia
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-na-camara-destaca-dia-da-industria-e-forca-do-setor-em-toledo


Associação dos Agrônomos visita Câmara e convida para posse

O presidente da Câmara de Toledo, Antônio Zóio, recebeu em 
seu gabinete a visita do agrônomo Ricardo Palma, represen-
tante da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Toledo, 
o qual fez a entrega de convite para a posse da nova diretoria 
da entidade, no dia 1º de junho. A Associação dos Agrônomos 
elegeu para o novo mandato 2019-2021 a Chapa Viva a Agro-
nomia, encabeçada por Leodacir Francisco Zuffo, tendo ainda 
nas diretorias Cristopher Cristiano Carnellos de Azevedo, Le-
oclides Bisognin, Marcilely Fleck Turatto e Marcus Vinícius 
Schutz, além dos integrantes da Comissão de Ética Profissional 
e do Conselho Fiscal.Saiba Mais 

Moção a subtenente bombeiro homenageia 32 anos de trabalho

Na sessão do dia 27, segunda-feira, a 17º sessão ordinária, 
foi apresentada uma moção de aplausos ao subtenente Jor-
ge Thiel pelos 32 anos de serviços prestados ao Corpo de 
Bombeiros do Paraná. A proposição foi apresentada atra-
vés do Requerimento nº 140/2019. Entenda 

Agrônomo Ricardo Palma entrega convite ao presidente da Câmara, Antônio Zóio

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/associacao-dos-agronomos-visita-camara-e-convida-para-posse
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-a-subtenente-bombeiro-homenageia-23-anos-de-trabalho
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Moção aplaude 23 anos de trabalho de sargento no Corpo de Bombeiros

Na sessão ordinária de segunda-feira, dia 27 de maio,  foi apre-
sentada uma moção de aplausos ao subtenente Sebastião Luís 
da Silva pelos 23 anos de serviços prestados ao Corpo de Bom-
beiros do Paraná. Sebastião Luís da Silva entrou no serviço de 
bombeiro militar em 1995 como soldado e mais recentemente, 
em 2010, assumiu como 1° sargento e em 2015 como subtenen-
te, registra o Requerimento nº 139/2019.confira

Moção destaca anciã por completar 102 anos e opção por Toledo

A sessão ordinária da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 
27 de maio, teve apresentado o Requerimento n° 146, que pro-
põe moção de aplausos à senhora Maria Joana Zimmermann 
pela comemoração dos 102 anos de idade. Nascida em 1917, 
em Júlio Castilho, Maria Joana Zimmermann viveu sua infân-
cia no Rio Grande do Sul, onde conheceu Jorge Zimmermann, 
com quem se casou e tiveram nove filhos, sendo um nascido 
já no Estado do Paraná, para onde decidiram mudar-se em 
1958. Ao chegar fixaram residência primeiramente em Palo-
tina e posteriormente vieram para o Distrito Vila Nova, onde 
residiram por muitos anos.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/519
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/519
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-23-anos-de-trabalho-de-sargento-no-corpo-de-bombeiros
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-destaca-ancia-por-completar-102-anos-e-opcao-por-toledo

