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  Câmara inicia votação de LOA 2020 de R$ 618,4 milhões

Estudantes entrevistam o presidente da Câmara Antônio Zóio e o diretor Jadyr

Câmara prepara sessão de homenagens do Município de Toledo

Confira 

Um grupo de alunos do 9° ano do Colégio Vicentino 
Incomar esteve na Câmara na quarta, dia 6, sendo re-
cebidos pelo presidente Antônio Zóio e o diretor-geral 
Jadyr Donin. Os alunos do 9° ano Emily Luíza, Ana 
Luíza, Eduardo Netto e Richard entrevistaram o presi-
dente da Câmara sobre o Hospital Regional, para o pro-
jeto Cinedoc, um documentário sobre um tema da co-
munidade. A  professora disse que o documentário será 
exibido dia 11, às 19:30h, na sala do Terceirão. Confira

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-em-primeiro-turno-loa-2020-de-r-618-4-mi
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/alunos-entrevistam-presidente-da-camara-sobre-hospital-regional


 
Moção aplaude Ceato pelo Festival Bon Odori no Caça

Festival Bon Odori reuniu japoneses, descendentes e amigos do Ceato 

Foi aprovado na Câmara de Toledo na sessão de segun-
da-feira, dia 4 de novembro, o Requerimento nº 370, de 
moção de aplausos à Associação Cultural e Esportiva 
de Toledo – Ceato, pela realização do Festival Bon Odo-
ri.  O festival anual é realizado durante o verão  nórdico 
no Japão, entre julho e agosto, sempre após o Pôr do 
sol. As comunidades de imigrantes japoneses e descen-
dentes e amigos realizam o festival fora do Japão com o 
objetivo de manter a tradição. Entenda

Vereadores querem saber sobre UPA e público de filmes
A sessão da Câmara na segunda-feira, dia 4, teve apre-
sentados Requerimentos de informações sobre  fiscali-
zação quanto à recomendação de idade em filmes e ou-
tro acerca dos gastos mensais da UPA com o Consórcio 
Intermunicipal SAMU Oeste (Consamu). Confira

Moção aplaude Ceato pelo Festival Bon Odori no Caça

https://www.toledo.pr.leg.br/mocao-aplaude-ceato-pelo-festival-bon-odori-no-caca
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-requerem-informacoes-sobre-upa-e-publico-de-filmes


Sessão homenageia com silêncio anciã e pioneira falecidas 

A sessão da Câmara na segunda, dia 4, fez um minuto de silên-
cio em homenagem às pioneiras  Maria Joana Zimmermann e 
Lurdes “Lurdinha” Formighieri. O vereador Renato Reimann 
lembrou que Maria Joana foi homenageada pela Casa recen-
temente pelos seus 102 anos. Já Leoclides Bisognin propôs a 
homenagem a Lurdes Formighieri, lembrando que ela faleceu 
no final da semana passada. O presidente Antônio Zóio soli-
citou aos vereadores e demais presentes à sessão que se colo-
cassem em pé em sinal de respeito às duas falecidas. Confira

Moção aplaude professora premiada no Televisando 
A Câmara de Toledo aprovou na sessão de segunda-fei-
ra, dia 4, o Requerimento nº 368, de moção de aplausos à 
professora Célia Maria Cangirana Favreto, pela conquista 
do 1º lugar da Fase Regional do Concurso Cultural Te-
levisando 2019. A toledana recebeu a homenagem pela 
conquista da Fase Regional do Televisando na Categoria 
Professores – Game. Entenda  

 Vereadores e vereadoras e público mantiveram minuto de silêncio na sessão

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/sessao-homenageia-com-silencio-ancia-e-pioneira-falecidas
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-professora-premiada-no-televisando-2019


Gold Lions tem moção por 3° Paranaense de Cheerleading
A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 
4 de novembro, aprovou o Requerimento nº 369, de 
moção de aplausos à equipe Gold Lions pelo 1º lugar 
no 3° Campeonato Paranaense de Cheerleading, rea-
lizado em 26 de outubro, em Curitiba. A  modalidade 
Cheerleading é um misto de dança, ginástica e acro-
bacias realizadas em grupos. Em Toledo a modalida-
de tem a equipe  Gold Lions Cheer, que em 2017 par-
ticipou da sua primeira competição oficial. Confira

Projeto de estudante e professor toledanos foi premiado no 10° Prêmio Fun-
dação BB de Tecnologias Sociais.

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-gold-lions-por-premios-no-3deg-paranaense-de-cheerleading
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/toledana-e-premiada-na-mocica-por-experimento-com-orquidea


Câmara debate cancelamento parcial de concurso da Prefeitura

A Câmara de Toledo voltou a debater em reunião na 
segunda-feira, dia 4, o cancelamento parcial do con-
curso da Prefeitura de Toledo, em encontro que con-
tou com o presidente Antônio Zóio, o secretário da 
Mesa, Leoclides Bisognin e vários vereadores, além do 
promotor Sandres Sponholz e da secretária-geral do 
Sindicato dos Servidores, Marlene Silva e o advoga-
do Jomah Hussein. Mais tarde participaram também 
a secretária de Recursos Humanos Cláudia Piacenti 

Reunião na Câmara teve a presença dos vereadores, promotor, advogado e 
mais tarde de secretários municipais

Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br

Veja todas as propostas 
da sessão de 04/11/19

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/542
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/542

