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Câmara tem prestação de contas de metas fiscais dia 25 

A Câmara Municipal de Toledo realiza no próximo dia 
25 de maio audiência pública de prestação de contas do 
Poder Executivo quanto às metas fiscais no primeiro 
quadrimestre de 2018. A audiência terá  início às 14h, no 
Auditório e Plenário Edílio Ferreira, situado no Edifício 
Vereador Guerino Antônio Viccari, sede da Câmara Mu-
nicipal, estando a cargo da CFO-Comissão de Finanças e 
Orçamento. . Saiba mais

Audiência em fevereiro expôs os últimos dados sobre as metas fiscais toledanas

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/camara-tem-prestacao-de-contas-de-metas-fiscais-dia-25


Tarcísio Hübner destaca pioneiros e agronegócio de Toledo

O vice-presidente de Agronegócio do Banco do Brasil, 
Tarcísio Hübner, agradeceu a homenagem da Câmara de 
Toledo com a Medalha Willy Barth lembrando o desbra-
vamento do município e destacando o agronegócio. A hon-
raria foi entregue dia 17, em sessão solene onde lembrou 
os desbravadores e as dificuldades de seus próprios pais e 
dos pioneiros "que um dia abandonaram o aconchego de 
seus lares e partiram para terras distantes, desconhecidas". 
Hübner destacou o agronegócio aqui implantado e seu pa-
pel para o Paraná, o Brasil e o futuro mundial.Saiba mais

Tarcísio Hübner lembrou o desbravamento e o esforço dos pioneiros do Oes-
te do Paraná

A sessão ordinária da Câmara teve apresentada uma moção de 
aplausos pela inauguração do Instituto Senai de Tecnologia, 
através do Requerimento 94/2018. No documento os vereadores 
descrevem a trajetória da instituição inaugurada dia 11 de maio, 
com a previsão final de investimento de R$ 12 milhões. A obra 
conta com 1.240 metros distribuídos em três andares na sede do 
Senai-Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Entenda

Moção aplaude inauguração do Instituto Senai de Tecnologia 

Fotos Amanda Batagin

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/8819_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/tarcisio-hubner-destaca-pioneiros-e-agronegocio-de-toledo-1
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/audiencia-na-camara-expoe-dados-da-educacao-e-professores/edit?_authenticator=b65d43048301a98f9554f0d8f71c5ffc4e274ae8
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-inauguracao-do-instituto-senai-de-tecnologia


Vereadores destacam 15 anos de cooperativa toledana
O Requerimento nº 5/2018, apresentado na Câmara, solicita uma moção 
de aplausos ao Sicoob Meridional pelos 15 anos de atuação. Os vereadores 
apresentam alguns dados sobre a trajetória da instituição, fundada em 17 
de junho de 2002, com 26 cooperados que integralizaram R$ 13.000,00 
em capital social. A inauguração foi em 03 de fevereiro de 2003 e a primeira 
agência tinha 6 colaboradores. Hoje o Sicoob Unicoob Meridional possui 
mais de 34 mil cooperados, movimenta ativos de mais de R$ 380 milhões 
e conta com uma equipe de 181 colaboradores em 15 agências.   Confira. 

Moção lembra 40 anos de atuação do Premen

Sessão de segunda-feira teve apresentada moção pelas quatro décadas do Premen

Foi apresentada na Câmara uma moção de aplausos ao Co-
légio Estadual Presidente Castelo Branco – Premen, pelos 
40 anos de instalação em Toledo, através do Requerimen-
to n° 93/2018. O documento conta um pouco da história da 
instituição, cuja sigla Premen veio do “Programa de Expan-
são e Melhoria do Ensino”, resultante de investimentos da 
Agência Norte Americana para o Desenvolvimento Inter-
nacional (USAID, na sigla em inglês). O Premen conta hoje 
com 1.412 alunos e 142 professores e funcionários.  Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-15-anos-de-cooperativa-de-credito-toledana?_authenticator=99d8c67e5b8b3d0c1a9d7b378cd03fb5b4c5ede7
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-mocao-pelos-40-anos-do-premen


Requerimento realça enfermagem e atuação da Asten em Toledo

A sessão da Câmara Municipal no dia 21 teve apresentado o Requerimen-
to nº 92, subscrito por 18 vereadores, o qual propõe moção de aplausos à 
Asten-Associação Toledana de Enfermeiros, pelos relevantes trabalhos de-
senvolvidos pela categoria. A entidade foi fundada em 1995 e possui cerca 
de 250 membros das diversas áreas de atuação da profissão. O Dia do En-
fermeiro é comemorado internacionalmente em 12 de maio em homenagem 
a Florence Nightingale, que atuou na Guerra da Criméia, e no Brasil a se-
mana de comemorações se encerra em 20 de maio, quando morreu a enfer-
meira Ana Néri (*1814-+1880), que atuou na Guerra do Paraguai. Confira. 

Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

Veja todas as propostas 
da sessão de 21/05/18

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/requerimento-destaca-enfermagem-e-atuacao-da-asten-em-toledo
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
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=455&dat_sessao=21/05/2018
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=455&dat_sessao=21/05/2018

