
25ª Sessão - Edição n°208- Câmara Municipal - Agosto de 2019

Câmara de Toledo recebe visita do governador Ratinho Júnior

A Câmara de Toledo recebe nesta sexta-feira, dia 9 de 
agosto, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho 
Júnior, o qual vem à região Oeste para a assinatura de 
convênios de cerca de R$ 10,9 milhões com mais de 20 
municípios. Uma reunião nesta quarta-feira, dia 7, na Câ-
mara Municipal, discutiu os preparativos parta o evento 
com o governador, que deve reunir mais de 20 prefeitos, 
além de deputados estaduais e federais na Câmara de To-
ledo. A reunião, no Gabinete da Presidência do Poder Le-
gislativo, contou com o presidente da Câmara de Toledo, 
Antônio Zóio; o diretor-geral, Jadyr Donin; o vereador 
Walmor Lodi, presidente do PL; o assessor da Casa Ci-
vil, Luiz Ferreira; o professor Carlos Alberto Piacenti e 
ainda servidores, entre outros.Saiba mais

Reunião no Gabinete da Presidência discute detalhes do evento com o gover-
nador Ratinho na Câmara de Toledo

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/reuniao-na-camara-de-toledo-prepara-visita-do-governador-ratinho-junior


CPI ouve secretário Mosconi sobre Transportec e crise do lixo

Secretário Mosconi falou aos vereadores na volta das reuniões da CPI sobre 
as denúncias em torno da coleta pela Transportec

A Comissão Parlamentar de Inquérito instituída para apu-
rar denúncias sobre as denúncias envolvendo a coleta do 
lixo pela empresa Transportec ouviu na quarta-feira, dia 7, 
o secretário de Meio Ambiente, Neudi Mosconi. A reunião 
contou com os vereadores Airton Savello, Janice Salvador, 
Marcos Zanetti e Renato Reimann, além da presença do ve-
reador Corazza Neto. Ele falou da crise da empresa e a sus-
pensão da coleta do lixo com a paralisação dos funcionários 
da Transportec e sua demissão, bem como o esquema emer-
gencial montado para recolher o lixo. Neudi Mosconi disse 
que a Transportec prestava serviços há 22 anos em Toledo 
e por conta disso não se esperava o que ocorreu, admitindo 
porém que haviam surgido problemas a partir das mudanças 
no controle da empresa, em agosto de 2018.Confira

Emissora recebe moção de aplausos pelo 10° Prêmio Impar
Na sessão de segunda-feira (05) da Câmara de Toledo, foi apre-
sentada uma moção de aplausos ao Grupo RIC TV pela orga-
nização da 10ª edição do Prêmio Impar.  “Além de destacar a 
magnitude do evento, sua organização e execução, ressaltamos 
a importância na valorização dos comerciantes municipais, e o 
quanto o mesmo beneficia o comércio local”, aponta o  Requeri-
mento 229, subscrito por 13 vereadores.Saiba Mais.

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/cpi-ouve-secretario-mosconi-sobre-crise-do-lixo-e-transportec
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/emissora-de-toledo-recebe-mocao-pelo-10deg-premio-impar


Câmara aprecia pedido de licença do vice-prefeito Tita Furlan

A Câmara de Toledo está apreciando Projeto de Resolução n° 
15, da Mesa Diretora, que “autoriza o Vice-prefeito Municipal 
a licenciar-se do cargo para tratar de interesse particular”. A 
proposição foi lida na sessão de segunda-feira, dia 5 de agos-
to. Ela surgiu a partir de correspondência enviada ao Poder 
Legislativo pelo vice-prefeito Tita Furlan. A manifestação foi 
feita à Câmara em correspondência protocolada no dia 15 de 
julho. Na terça, dia 6, a CLR iniciou a apreciação da proposi-
ção.Saiba mais

Reunião da CLR na terça-feira iniciou a apreciação da proposição feita pela 
Mesa Diretora

Na sessão de retorno das sessões da Câmara de Toledo 
na segunda-feira, dia 5 de agosto, foi apresentada uma 
moção de aplausos à  Primato Cooperativa Agroindus-
trial pela conquista de prêmio varejista. A cooperativa 
toledana  conquistou o Prêmio Quem é Quem 2019, na 
categoria varejo na  AveSui EuroTier South América 
2019. A Primato Cooperativa Agroindustrial foi a ven-
cedora na categoria varejo, com embalagens de corte de 
frangos, projeto baseado na intercooperação entre pes-
soas e cooperativas.Entenda

Prêmio à cooperativa Primato destaca atuação varejista

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprecia-pedido-de-licenca-do-vice-prefeito-tita-furlan
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-cooperativa-primato-por-conquista-varejista


 Reunião na câmara expõe projeto da Força Verde mirim

Toledo poderá desenvolver em 2020 o projeto Força Verde Mirim, um 
trabalho sócio-ambiental voltado a crianças de 10 a 14 anos e que foi 
exposto na Câmara Municipal por uma equipe da Força Verde recebida 
pelo presidente do Poder Legislativo, Antônio Zóio. O capitão Márcio 
Skovronski e a soldado Silmara Lordani expuseram o projeto e o fun-
cionamento da Força Verde Mirim em Foz do Iguaçu, onde contem-
pla escolas no contraturno em dois dias por semana. O projeto oferece 
agasalhos e camisetas, mochila e garrafinha e lanches, além de usar 
uma sala e um ônibus para os deslocamentos, recebendo turmas de 40 
participantes. O presidente da Câmara mostrou-se entusiasmado com 
o projeto, lembrando o trabalho da Ação Social anos atrás e as pessoas 
que por ali passaram e hoje integram a sociedade.Confira

Projeto da Força Verde foi exposto à Câmara de Toledo por integrantes da 
Companhia de Polícia Ambiental

Moção parabeniza GAAT pelo trabalho em favor das adoções
A Câmara de Toledo apreciou em sua primeira sessão após o re-
cesso legislativo o Requerimento n° 236, o qual propõe noção de 
aplausos ao Grupo de Apoio à Adoção de Toledo (GAAT). A home-
nagem foi proposta na Câmara pela realização da campanha “Outro 
Destino” que incentiva a Entrega Consciente de Crianças para a 
Adoção. O documento destaca que em seus onze anos de atuação 
ele tem “realizado um trabalho de extrema importância social em 
nossa cidade”.Entenda

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/reuniao-na-camara-expoe-projeto-da-forca-verde-mirim-de-toledo
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-parabeniza-gaat-pelo-trabalho-em-favor-das-adocoes-em-toledo


Moção aplaude Seculeri pelos 50 anos de sua fundação
A 25º sessão ordinária, realizada na segunda-feira, dia  5 de 
agosto, teve apresentada uma moção de aplausos  pelos 50 
anos de fundação do Clube Seculeri. A entidade reúne a co-
munidade de Vila Ipiranga e região em torno dos objetivos 
previstos em seu nome Seculeri-Sociedade Esportiva Cultu-
ral e Recreativa Ipiranga.  “Com uma história que remonta 
os idos de 1969, o clube Seculeri é um local onde há 50 anos 
amigos se reúnem para grandes eventos locais e encontros 
da comunidade”, aponta o Requerimento n° 240.Entenda

Moção aplaude trabalho do Pequeno Amor junto à UTI Neo Natal

A Câmara de Toledo teve apresentado na retomada de 
suas sessões ordinárias, no dia 5, segunda-feira, o Re-
querimento n° 237, o qual propõe noção de aplausos 
ao projeto Pequeno Amor pelo trabalhoa desenvolvido 
junto à UTI Neonatal de Toledo. A homenagem da Câ-
mara de Toledo é justificada na proposição “pelo im-
portante trabalho realizado pela equipe da UTI Neo-
natal de Toledo em prol dos bebês prematuros e suas 
famílias” e dirigida a Claudia Justus.Confira

Atletas de kickboxing recebem moção por competições
Na segunda feira (15) foi realizada a 24° sessão ordinária, 
e nela foi apresentada uma moção de Aplausos aos atletas 
Lucas Melo, Lucas Simon, Isabele Nahra e Isadora Poz-
zebom pelo desempenho nas competições de Kickboxing, 
por meio do Requerimento n° 223/2019. Os atletas têm 
demonstrado grande potencial para esse esporte, justo 
porque, segundo o professor Lucas Melo, se esforçam tan-
to com os treinos quanto com os estudos, conseguindo 
uma boa conciliação de ambos.Saiba Mais

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-seculeri-pelos-50-anos-de-sua-fundacao
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-trabalho-do-pequeno-amor-junto-a-uti-neo-natal
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/atletas-de-kickboxing-recebem-mocoes-por-competicoes


Moção na Câmara aplaude lançamento de obra sobre Willy Barth
A Câmara de Toledo teve apresentado na retomada de suas sessões 
ordinárias, no dia 5 de agosto, segunda-feira, o Requerimento n° 
235, o qual propõe noção de aplausos ao economista e pós doutor 
em Demografia Ricardo Rippel pela pesquisa e elaboração do livro 
“Willy Barth, uma biografia”. A obra, lançada em 25 de julho, no 
Museu Histórico Willy Barth, relata a trajetória do ex-prefeito de 
Toledo e diretor da colonizadora Maripá, Willy Barth, desde seu 
nascimento em Santa Cruz do Sul ao papel desempenhado na fun-
dação de São Miguel do Oeste e no desbravamento de Toledo e 
municípios vizinhos surgidos na área antes denominada Fazenda 
Britânia.Saiba Mais

Moção aplaude evento de skate, rap e break
Na retomada das sessões da Câmara de Toledo na se-
gunda (05), foi realizada a 25º sessão ordinária e nela 
foi apresentada uma moção de aplausos à Associação 
Skate Clube Esportes Radicais de Toledo, Batalha de 
Rimas Sã Consciência e Tolebreaker’z. A homenagem 
foi proposta por meio do Requerimento nº 233/2019 
tendo em vista a promoção do evento Skate, Rap & Bre-
ak Toledo, que contou com a 4ª edição do Best Trick de 
Skate e a 4ª edição da Batalha da Sã Consciência, além 
da apresentação do grupo Tolebreaker’z.Entenda

Moção aplaude atletas femininas por desempenho nos ParaJap´s

A Câmara de Toledo apreciou em sua primeira sessão 
após o recesso legislativo, no dia 5 de agosto, o Requeri-
mento n° 238, o qual propõe noção de aplausos às atletas 
Maria Olinda dos Santos, Fernanda Vanessa Martins, 
Vanderléia Gimenes e Clemilde Ferreira. Elas formam a 
equipe feminina de Atletismo Adaptado e tiveram pro-
posta  a homenagem da Câmara pelo seu desempenho 
nos ParaJap´s. Nos ParaJap´s, realizados entre os dias 
20 e 23 de junho, na cidade de Londrina.Confira

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-na-camara-aplaude-lancamento-de-obra-sobre-willy-barth
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/associacao-de-skate-recebe-mocao-por-evento-de-skate-rap-e-break
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-atletas-femininas-por-desempenho-nos-parajaps


Requerimento aplaude atletas masculinos por atuação nos ParaJap´s

O requerimento foi apresentado na 25º sessão ordinária

A Câmara de Toledo teve apresentado em sua primeira 
sessão após o recesso legislativo, no dia 5 de agosto, o Re-
querimento n° 239,  que propõe noção de aplausos aos 
atletas  Eder Lisboa e Daniel Henrique Hertz, da equipe 
masculina de Atletismo Adaptado. A homenagem foi pro-
posta pelo seu desempenho nos ParaJap´s, realizados entre 
os dias 20 e 23 de junho, na cidade de Londrina. O atletis-
mo está incluso nos Jogos Paraolímpicos desde a Primeira 
Edição, ocorrida em Roma na década de 1960.Confira

Moção homenageia ex-servidor por 28 anos de serviços 

Na segunda-feira (05), foi realizada a 25º sessão ordi-
nária da Câmara e nela foi apresentada uma moção de 
aplausos ao ex-servidor municipal Sr. Milton Adauri 
Linke pelos 28 anos de serviços prestados ao Municí-
pio de Toledo, por meio do Requerimento nº 234/2019. 
Ele nasceu em 6 de julho de 1962, na cidade de Sobra-
dinho, no Rio Grande do Sul, vindo para Toledo com 
sua família em 1968.Confira.

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-atletas-masculinos-por-atuacao-nos-parajaps
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/ex-servidor-recebe-mocao-por-28-anos-de-servicos-ao-municipio


Padre recebe moção por 20 anos de atuação sacerdotal

O Requerimento 228/2019, apresentado na sessão de segunda-fei-
ra da Câmara de Toledo, propõe uma moção de aplausos a ao padre 
Nelton Henkemeier pelos 20 anos de vida sacerdotal. Essa fé, esses 
gestos e esses bons propósitos sempre estiveram presentes na vida 
sacerdotal do padre Nelton, que soube tocar, com sua atuação, aque-
les que ouviram sua pregação ao longo desses 20 anos de caminhada 
evangelizadora, aponta o documento.Entenda

Câmara faz moção de aplausos a atleta de judô de Toledo

Na 25º sessão ordinária, foi apresentada uma moção 
de aplausos à judoca toledana Shirlem Thaís do Nas-
cimento, integrante da Seleção Brasileira Sub 21, que 
representou o País em diversos eventos internacionais.  
Iniciada no Projeto Social do CAIC da Boa Esperan-
ça, com sete anos, a atleta Shirlem Taís do Nascimento 
hoje integra o Clube São Caetano, em São Paulo – Ca-
pital. Saiba Mais

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/padre-recebe-mocao-por-20-anos-de-atuacao-sacerdotal
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-faz-mocao-de-aplausos-a-atleta-de-judo-de-toledo
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Moção homenageia toledana por premiações em contos infantis

 A 25º sessão ordinária, realizada na segunda (05), teve apre-
sentada uma moção de aplausos a Lucrecia Welter Ribeiro, 
pela seleção de conto de sua autoria entre os dez da Coletânea 
de Contos Infantis SESC – 2019, e a conquista dos sexto e 
sétimo lugares no Concurso de Trovas promovido pela União 
Brasileira de Trovadores – UBT Curitiba - XX Jogos Florais 
de Curitiba. A homenagem foi proposta através do Requeri-
mento nº 232/2019.Saiba Mais

Bar recebe moção por sua trajetória em Toledo

Na sessão de segunda-feira (05), foi apresentada uma 
moção de aplausos à Piru Drink’s, de Toledo, pela exce-
lência no trabalho prestado. A proposta foi apresenta-
da por meio do Requerimento 230/2019. O estabeleci-
mento começou com uma pequena sala comercial, onde 
trabalhavam poucas pessoas, e em pouco tempo, devido 
seu sucesso com o público toledano, expandiu, e já em-
prega onze pessoas.Confira.

http://www.toledo.pr.leg.br/
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https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/bar-recebe-mocao-por-trajetoria-em-toledo

