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Câmara de Toledo aprecia a LDO 2020 em etapa final

A Câmara de Toledo está apreciando em etapa final a LDO-
-Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, uma das principais 
peças do planejamento municipal de Toledo, ao lado do 
PPA-Plano Plurianual e da LOA-Lei Orçamentária Anu-
al. A LDO de 2020 está prevista no Projeto de Lei nº 101, 
do Poder Executivo, encaminhado ao Poder Legislativo 
em 14 de junho e entregue à CFO-Comissão de Finanças 
e Orçamento, a qual é encarregada regimentalmente de 
conduzir sua apreciação. O Projeto de Lei nº 101 “esta-
belece as metas e prioridades da administração municipal 
para o exercício de 2020, além de orientações à elaboração 
do Orçamento-Programa do Município de Toledo, para o 
exercício de 2020” e na sessão de segunda-feira, dia 2 de 
setembro, foi aprovado por unanimidade..Saiba mais

Primeira votação da proposta da LDO 2020 teve prioridade regimental e una-
nimidade

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/camara-de-toledo-aprecia-a-ldo-2020-em-etapa-final


Bisognin se licencia e Ascânio assume na Câmara de Toledo

Suplente Ascânio com o presidente e membros da Mesa  na assinatura da 
posse

O vereador Leoclides Bisognin anunciou na sessão 
de segunda-feira, dia 2 de setembro, seu pedido de 
licença, que abriu vaga para o primeiro suplente da 
coligação PMDB-PDT-PC do B, Ascânio Butzge.  
Ascânio assinou termo de posse nesta quarta-feira, 
dia 4 de setembro, no Gabinete da Presidência, em 
ato às 11h com a presença do presidente da Câma-
ra, Antônio Zóio, do vice-presidente Gabriel Baierle 
e do segundo vice-presidente, Genivaldo Paes, além 
do diretor-geral Jadyr Donin, servidores, assessores 
e estagiários.Entenda

Mulher completa 100 anos e motiva moção de aplausos
Na segunda-feira (02), na 23º sessão ordinária da Câ-
mara de Toledo, foi apresentada uma moção de aplau-
sos à Senhora Elsa Malvina Becker, pelos 100 anos de 
vida comemorados no dia 10 de junho. A homenagem 
foi proposta por meio do Requerimento nº 289/2019.
Saiba Mais

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/bisognin-se-licencia-e-ascanio-assume-na-camara-de-toledo
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mulher-completa-100-anos-de-vida-e-recebe-mocao-de-aplausos


Câmara faz moção à Funet por seus 45 anos de atuação
Na segunda-feira (02), na 23º sessão ordinária da 
Câmara de Toledo, foi apresentada uma moção de 
aplausos à Fundação Educacional de Toledo - Fu-
net - pelos seus 45 anos de história. A homenagem 
foi proposta através do Requerimento nº 291/2019. 
Atualmente, a Fundação conta com 860 alunos do 
Ensino Fundamental ao Ensino Médio, 180 pro-
fessores e 20 servidores.Confira

Moção aplaude grupo de corrida do Yara Country Clube

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 
2 de setembro, teve apresentado o Requerimento nº 
293, o qual propõe moção de aplausos ao professor 
Artur Boscarioli pelo incentivo à prática de corrida. 
O documento é dirigido a  Ivo Grizza, presidente do 
Yara Country Clube, destacando a criação de uma 
equipe de corrida na entidade que participa em com-
petições em toda a região Confira.  

Vereadores fazem moção a servidora da educação
Na segunda-feira (02), na 23º sessão ordinária da Câ-
mara de Toledo, foi apresentada uma moção de aplau-
sos a Dalva Rosa Tomas Pasquini, pelos 35 anos de 
serviços prestados à educação no Município de Tole-
do. A homenagem foi proposta por meio do Requeri-
mento nº 290/2019.Entenda

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-faz-mocao-a-funet-por-seus-45-anos-de-atuacao
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-grupo-de-corrida-do-yara-country-clube
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-fazem-mocao-a-servidora-da-educacao-por-anos-de-servicos
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Moção parabeniza AABB pelo vice em torneio de Futsal Feminino

Proposição às atletas toledanas foi apresentada na sessão de segunda-feira

A Câmara de Toledo teve apresentado na segunda-
-feira, dia 2 de setembro, um requerimento de moção 
de aplausos à Equipe Feminina de Futsal da AABB 
de Toledo. A manifestação da Câmara foi proposta 
na sessão ordinária devido à conquista do 2º lugar no 
Torneio Rio do Salto de Futsal Feminino. Confira

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/533
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/533
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-parabeniza-aabb-pela-vice-em-torneio-de-futsal-feminino

