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Câmara aplaude 10 anos de atuação da Afocato em Toledo

A Câmara Municipal teve apresentado o Requerimento 
nº 58, que propõe moção de aplausos à Afocato-Associa-
ção Focinhos Carentes de Toledo pelos 10 anos de sua 
atuação em Toledo. A entidade luta pelos direitos dos 
bichos de estimação, no combate ao abandono e cruel-
dade e pela adoção responsável, tendo possibilitado em 
uma década o salvamento de grande número de ani-
mais, além do trabalho educativo e de conscientização 
da comunidade, aponta a proposição na Câmara Muni-
cipal, subscrita pelos 19 vereadores.  Saiba mais

Vereadores apresentaram a proposição na sessão ordinária de segunda-feira

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-apresenta-mocao-pelos-10-anos-de-atuacao-da-afocato


Câmara debate plano diretor do Biopark em audiência quarta-feira

A Comissão Especial instituída pela Portaria nº 45, inte-
grada pelos vereadores Ademar Dorfschmidt, Edmundo 
Fernandes, Leandro Moura, Pedro Varela e Vagner De-
labio presidente da comissão, realizará uma audiência pú-
blica nesta quarta-feira, dia 18, às 14:30 na Câmara Mu-
nicipal. O evento é voltado à participação da comunidade 
na apreciação da proposta que cria o plano diretor do Bio-
park. Saiba mais

Proposição em apreciação na Câmara fixa diretrizes para a ocupação urbana 
do Biopark de Toledo 

Foi apresentado na sessão da Câmara de Toledo nesta segun-
da-feira, dia 16, o Requerimento nº 57, subscrito por 13 ve-
readores, que propõe moção de aplausos à empresa Central 
Tintas, pelos 23 anos de atividade em Toledo. A empresa ini-
ciou suas atividades no dia 10 de abril de 1995, e além de ge-
rar empregos a organização colabora com projetos sociais 
como o Centro Social Dorcas, Ação São Vicente de Paulo e 
a Fundação Waldyr Becker, destaca o documento..Entenda

Vereadores destacam atuação social de empresa aos 23 anos

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/8819_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-debate-plano-diretor-do-biopark-em-audiencia-quarta-feira
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/vereadores-destacam-atuacao-social-de-empresa-aos-23-anos


Vereadores destacam 25 anos do CMEI Crescer e Aprender

O Requerimento nº 59, assinado por 7 vereadores, destacou 
na sessão da Câmara de Toledo os 25 anos de funcionamento 
do CMEI-Centro Municipal de Educação Infantil Crescer 
e Aprender. Situado no Jardim Bela Vista, o CMEI dirigido 
pela diretora Andréia Strenske iniciou “uma história cheia de 
sonhos, desafios, esperanças e objetivos” em 1993, apontam 
os vereadores. Os vereadores apontam que o CMEI Crescer 
e Aprender vem educando e preparando para o exercício 
da cidadania, desenvolvendo talentos, produzindo conheci-
mento, ensinando para conscientizar e transformar Confira. 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-destacam-25-anos-do-cmei-crescer-e-aprender	
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Requerimentos de aplausos aos atletas toledanos foram apresentados na Câmara no dia 
16 de abril

Moções destacam conquistas dos toledanos no Brasileiro de Badminton  

Na 11° sessão ordinária da Câmara, no dia 16 de abril, os 
vereadores fizeram moções de aplausos a três atletas tole-
danos  pelas conquistas obtidas no Campeonato Brasileiro 
Colegial de Badminton, realizado em Campo Grande/MS. 
As homenagens foram dirigidas aos atletas Rafael Gusta-
vo de Faria, Willian Guimarães e Vinícius Gabriel Soares 
Alecrim de Paula. 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
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=450&dat_sessao=16/04/2018
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=450&dat_sessao=16/04/2018
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocoes-destacam-conquistas-no-brasileiro-de-badminton

