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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

Estado do Paraná 

Ofício n° 01/2019 - CM 

Toledo, 3 de janeiro de 2019 

A Sua Senhoria o Senhor 
JOSÉ ADILSON FARIAS 
Gerente-Geral da Agência da Caixa Econômica Federal (CEF) 
Rua Almirante Barroso, 1784 - Centro 
Nesta Cidade 

Assunto: Comunicação de autorização de movimentação. 

Senhor Gerente, 

Tendo em vista a posse em 2 de janeiro de 2019 dos membros da 
Mesa da Câmara Municipal de Toledo para o biênio 2019-2020, conforme fotocópia 
apensa de termo, comunicamos Vossa Senhoria que as únicas pessoas doravante 
autorizadas a emitir cheques deste Legislativo, em conta conjunta, e a endossar 
cheques seus e os por ela recebidos, além de outros documentos necessários à 
movimentação de numerários junto a essa instituição, são o Vereador Antônio Sérgio 
de Freitas (Presidente da Câmara) e o Senhor Odiei Generoso (Contador), e na 
ausência do Contador, o Senhor Alcidio Roques Pastório (Diretor-Geral). 

Qualquer alteração deste quadro será levada ao conhecimento de 
Vossa Senhoria, a fim de que sejam obedecidas as normas legais da Casa que 
estamos presidindo, situação que se estenderá até 31 de dezembro de 2020. 

Solicitamos, pois, sejam tomadas as providências de rotina para a 
atualização destas informações junto a essa Agência, que detém a conta corrente 

n° 183-6 e 325-1. 

Atenciosamente, 

4Q/7jI49' orri 
 /9 

A 	NIO 610 
Presidente da Câmara Municipal 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-970 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.orleo.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
TOLEDO PARA O BIÊNIO 2019-2020 

Aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 
compareceram, às dez horas, no Auditório e Plenário Edílio Ferreira da Câmara 
Municipal de Toledo, Estado do Paraná, para tomar posse, nos termos do parágrafo 
segundo do artigo nono do Regimento Interno, membros da Mesa para o biênio 2019 
e 2020, eleitos na sessão preparatória realizada em 17 de dezembro de 2018. 

Composta a mesa de honra, o vereador Airton Paula (Airton Savello), 
primeiro-vice-presidente da Mesa 2017-2018, assumiu os trabalhos e declarou aberta 
a cerimônia de posse, e, após a concessão da palavra aos vereadores presentes, 
prefeito e vice-prefeito, determinou à segunda-secretária da Mesa 2017-2018, 
vereadora Olinda Fiorentin, que fizesse a leitura do resultado da eleição realizada em 
17 de dezembro de 2018, ocasião em que, em segundo escrutínio, foram proclamados 
eleitos para os cargos da Mesa os seguintes vereadores: 

Presidente: Antônio Sérgio de Freitas, com 11 (onze) votos; 
Primeiro-Vice-Presidente: Gabriel Bueno Baierle, com 12 (doze) votos; 
Segundo-Vice-Presidente: Sidney Marcos Zanetti, com 9 (nove) votos; 
Primeiro-Secretário: Leoclides Luiz Roso Bisognin, com 11 (onze) votos; 
Segundo-Secretário: Valtencir Lameu de Britto, com 6 (seis) votos. 

Em seguida foram apostas as assinaturas dos seguintes dirigentes da 
Mesa no Termo de Posse: Antônio Sérgio de Freitas, Gabriel Bueno Baierle e Valtencir 
Lameu de Britto, sendo então declarados empossados para dirigir os trabalhos da 
Câmara Municipal de Toledo no biênio 2019-2020, com término em 31 de dezembro 

de 2020. 

Os demais eleitos, diante do protocolo n° 3018/2018, de autoria do 
vereador Sidney Marcos Zanetti, e do protocolo n° 2988/2018, de autoria do vereador 
Leoclides Luiz Roso Bisognin, ambos justificaram a ausência nesta Sessão, ficando 
suas posses para momento posterior. 

Para constar dos registros deste Legislativo, lavrou-se este termo, 
adiante assinado pelos membros da Mesa, sendo então considerados empossados 
para dirigir os trabalhos da Câmara Municipal de Toledo até 31 de dezembro de 2020. 
Assinaram também os demais vereadores, autoridades e pessoas presentes ao ato, 
inclusive o senhor prefeito Lucio de Marchi e o Senhor Vice-Prefeito Tita Furlan. 

Auditório e Plenário Edílio Ferreira da Câmara Municipal de Toledo, 2 de 

janeiro de 2019. 

ANTONIO S GIO DE FREITAS 
Presidente da Câmara Municipal de Toledo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 
www.toledo.pr.leq.br  
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