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  CPI da Transportec tem seu relatório sexta-feira

A CPI que apura as denúncias em torno da coleta de lixo 
pela Transportec em Toledo realiza na sexta, dia 18, às 
9h, a apresentação do relatório pela relatora Janice Sal-
vador. A reunião  foi definida na 14a reunião da CPI, no 
dia 9. A CPI decidiu em agosto pela prorrogação dos tra-
balhos para estas oitivas, mas as buscas da  CPI no sen-
tido de ouvir o advogado Luiz Fernando Comegno e um 
diretor da Transportec foram infrutíferas. A CPI decidiu 
então reunir os dados colhidos pela polícia quando da 
tentativa de levar os caminhões. Confira

CPI decidiu no dia 9 usar as informações que tem e as reunidas pela polícia 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-norma-sobre-placas-de-inauguracao-de-obras
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/cpi-da-transportec-tem-apresentacao-de-relatorio-na-sexta-feira


 
Vereadores ouvem condutores de ambulâncias de Toledo

Reunião na Câmara contou com condutores de ambulâncias e vereadores

Foi realizada na sexta-feira, dia 11, uma reunião na Câ-
mara de Toledo para tratar da situação dos condutores 
de ambulâncias municipais, contando com a participa-
ção do presidente do Legislativo, Antônio Zóio, além 
da vereadora Janice Salvador e dos vereadores Leandro 
Moura e Ademar Dorfschmidt. Participaram quatro re-
presentantes dos condutores de ambulâncias, os quais 
explanaram sobre sua atuação, especialmente o trans-
porte de pacientes para Curitiba e Londrina sem acom-
panhante e outros desafios da atividade. Entenda
 
Moção da Câmara aplaude professora pioneira de Toledo 

A Câmara de Toledo teve apresentado na sessão de 
segunda-feira, dia 14, o Requerimento nº 340, de mo-
ção de aplausos a Odila Líbera Fiorentin pelos ser-
viços prestados à educação de Toledo. Ela iniciou na 
educação de Toledo aos 15 anos, em 1954. Confira 

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/reuniao-na-camara-debate-situacao-dos-condutores-de-ambulancias
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-na-camara-aplaude-ii-corrida-solidaria-da-unopar
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-da-camara-aplaude-professora-pioneira-de-toledo


Moção aplaude toledana da Industrial pelos seus 101 anos

.
O Requerimento nº 336 foi proposto na Câmara de To-
ledo na sessão de segunda-feira, dia 14 de outubro, ho-
menageando a senhora Maria Pontelli Bolson, pela co-
memoração do seu centésimo primeiro aniversário. O 
transcurso dos 101 anos da toledana centenária será 
no dia 17 de novembro próximo. Nascida em Silveira 
Martins, RS,  em 17 de novembro de 1918, ela teve com 
o marido Jerônimo Bolson dez filhos, dezenove netos, 
dezenove bisnetos e um tataraneto. Confira

Moção aplaude titular da 20ª SDP por 34 anos de PC
O Requerimento nº 333  foi proposto na sessão de se-
gunda-feira, dia 14 de outubro, homenageando o dele-
gado-chefe da 20a Subdivisão Policial, Antônio Donize-
te Botelho. O documento subscrito por oito vereadores 
aponta os 34 anos dedicados pelo delegado à Polícia Ci-
vil do Paraná e 9 anos no comando da 20ª SDP. Entenda  

 Moção foi apresentada na sessão ordinária da Câmara na segunda-feira

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-toledana-da-industrial-pelos-seus-101-anos
https://www.toledo.pr.leg.br/mocao-homenageia-titular-da-20a-sdp-por-34-anos-de-policia


Moção aplaude casal pela realização do Projeto Pão e Vida

A Câmara de Toledo teve apresentado na sessão de 
segunda-feira, dia 14, o Requerimento nº 341, que 
propõe moção de aplausos ao casal Allan Filho e Peta 
Duarte, pela idealização do “Projeto Pão e Vida”. A 
proposição subscrita por 18 vereadores lembra que o 
projeto surgiu em 2013, na Praça da Bíblia, na Vila 
Paulista, depois do casal ter sua filha Stephany cura-
da após ficar internada por doze dias numa Unidade 
de Terapia Intensiva em virtude de infecção genera-
lizada. Confira

Câmara faz silêncio por falecidos em Toledo na semana
A sessão da Câmara na segunda, dia 14, teve pedi-
dos de homenagens aos falecidos em Toledo, entre 
os quais Rosa Zanette, sogra da vereadora Marly Za-
nette, Ivonete Souza de Oliveira e Geraldo Vicente 
de Freitas, 51 anos, o qual sofreu um tombo em via 
pública no Jardim Europa e bateu a cabeça. Ele foi le-
vado à UPA, onde acabou falecendo na sexta, dia 11. 
Os vereadores e demais presentes  mantivessem um 
minuto de silêncio como homenagem. Entenda

Leia mais.

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-casal-pela-realizacao-do-projeto-pao-e-vida
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-academia-por-28-anos-de-atuacao-em-toledo
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/toledana-e-premiada-na-mocica-por-experimento-com-orquidea


Moção parabeniza escolinha de futsal de N. Sobradinho

A sessão da Câmara de Toledo de segunda-feira, dia 
14 de outubro, teve apresentado o Requerimento nº 
339, de moção de aplausos à Associação de Futsal de 
Novo Sobradinho pelos seus 5 anos de atuação. Os 
trabalhos  iniciaram com 15 crianças  no ano de 2014, 
com a ideia de duas mães que traziam seus filhos até 
a cidade para treinar e tinham como intuito ofere-
cer algo diferente para as crianças daquela região do 
município, mas cresceram e hoje somam conquistas e 
abrangem diferentes faixas etárias. Confira

Moção aplaude Associação de Judô por título regional 
Foi apresentado na sessão da Câmara de Toledo de 
segunda-feira, dia 14, o Requerimento nº 342, que 
propõe moção de aplausos à Associação de Judô Ri-
cardo Santos pela conquista do Título de Campeão 
Regional Geral, no Torneio Regional de Judô do 
Oeste do Paraná. O evento foi no último dia 6 de ou-
tubro, reunindo em Toledo judocas de 12 cidades da 
nossa  região, no Ginásio de Esportes Alcides Pan. 
Entenda

Moção a escolinha foi apresentada na sessão ordinária na segunda-feira

https://www.toledo.pr.leg.br/mocao-parabeniza-escolinha-de-futsal-de-novo-sobradinho
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-associacao-de-judo-por-titulo-geral-em-toledo
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