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Paralisação no lixo e demissões são levadas à Câmara

Os funcionários demitidos da empresa responsável pela coleta de 
lixo de Toledo vieram à Câmara Municipal na sessão ordinária, 
na quinta, dia 7. Também a empresa Transportec teve espaço 
colocado à disposição na tribuna pelo presidente da Câmara de 
Toledo, Antônio Zóio, para falar sobre o impasse que paralisou 
a coleta de lixo na cidade. O representante dos funcionários, Fá-
bio Ferreira dos Santos, disse que atua há dois anos na empresa 
e reclamou da falta de equipamentos de proteção dos coletores e 
da situação da frota de caminhões, além da dificuldade de manter 
o serviço pela falta de crédito da empresa no comércio para con-
sertar um pneu furado do caminhão de coleta de lixo. O repre-
sentante disse aos vereadores que 30 dos 50 funcionários foram 
demitidos na quarta-feira, dia 6 de março. Saiba mais

Funcionários demitidos da coleta de lixo de Toledo foram à sessão da Câmara 
Municipal

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/funcionarios-falam-na-camara-sobre-paralisacao-no-lixo-e-demissoes


Câmara aprecia instalação de câmeras em escolas e CMEIs

Dados das escolas e CMEIs apontam aumento das ocorrências de arromba-
mentos em vários locais 

A Câmara de Toledo está apreciando o Projeto de Lei nº 179, que 
“dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento nas esco-
las e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs)” da rede 
municipal. A proposta foi apresentada em 5 de novembro e teve 
designada Comissão Especial para apreciar a matéria. A proposi-
ção, de autoria da vereadora Olinda Fiorentin, prevê a medida nas 
principais áreas internas e externas de uso coletivo, vedando a ins-
talação em banheiros, vestuários, salas de aula e outros locais de 
reserva de privacidade individual, assim como ambientes de acesso 
ou uso restrito. . Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/projeto-que-preve-cameras-em-escolas-e-cmeis-entra-na-reta-final


Moção aplaude TEC por Taça Barcímio Sicupira em Curitiba

A sessão da Câmara de Toledo na quinta-feira, dia 7 de março,
 teve apresentado o Requerimento nº 38, que propõe mo-
ção de aplausos ao Toledo Esporte Clube (TEC) pela con-
quista do Primeiro Turno do Campeonato Paranaense de 
Futebol 2019, a Taça Barcímio Sicupira Junior. O docu-
mento dirigido ao  presidente do Toledo Esporte Clube 
(TEC), Carlos Alberto Dulaba,  manifesta “os aplausos des-
ta Casa de Leis” pela conquista esportiva histórica.Entenda

Moção foi apresentada na sessão de quinta-feira

Foi apresentado na Câmara de Toledo o  Requerimen-
to nº 37, subscrito por 18 vereadores e que propõe moção 
de aplausos ao padre Inácio Afonso Scherer pelo traba-
lho de 17 anos como pároco da Paróquia Cristo Rei. O do-
cumento subscrito por 18 vereadores manifesta “agrade-
cimento por todo trabalho exercido ao longo de 17 anos 
como pároco da Paróquia Cristo Rei, Catedral”.Confira.

Moção parabeniza pároco da Cristo Rei por atuação de 17 anos

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-tec-pela-conquista-da-taca-barcimio-sicupira
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-parabeniza-paroco-da-cristo-rei-por-atuacao-de-17-anos


Goleiro do ´Porco´ recebe moção por atuação no Paranaense 

Nesta quinta feira (07), foi realizada a 5º sessão ordiná-
ria e nela foi apresentada uma moção de aplauso ao golei-
ro André Luiz Horocoski. Por meio do Requerimento nº 
33/2018, pela belíssima atuação na Taça Barcímio Sicupi-
ra/ 1º Turno do Campeonato Paranaense de 2019. Confira

Toledano recebe moção por convocação à Seleção Brasileira de Vôlei

O Requerimento nº 35/2019, apresentado na quinta-
-feira na sessão da Câmara de toledo, propõe uma mo-
ção de aplausos a Lukas Felipe Bergmann, pela convo-
cação para o Laboratório de Detecção de Talentos para 
a Seleção Brasileira de Vôlei sub 17. Segundo o técnico 
André Van de Sand, Lukas foi destaque em várias com-
petições estaduais em 2018, o que alavanca sua con-
vocação a nível nacional para 2019 e a convocação de-
monstra o alto nível do voleibol de Toledo. Saiba Mais.

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/goleiro-do-porco-recebe-mocao-por-atuacao-no-paranaense
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/toledano-recebe-mocao-por-convocacao-a-selecao-brasileira-de-volei
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Moção destaca atleta por ouros no Brasileiro de Badminton 

Foi apresentado na sessão da Câmara de Toledo o Reque-
rimento nº 36, subscrito por sete vereadores, que propõe 
moção de aplausos ao atleta  Rafael Faria pela conquista de 
três medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Bad-
minton. O documento aponta que Rafael Faria, de 19 anos, 
participou da primeira etapa do Circuito Nacional - Copa 
Brasil de Badminton, na cidade de Americana, São Paulo, 
onde conquistou para Toledo três medalhas de ouro, nas ca-
tegorias simples, dupla masculina e dupla mista.  Saiba Mais.

´Pato´ recebe moção por Troféu de Melhor Técnico de Handebol 

Na 5º sessão ordinária, realizada na quinta-feira (07) foi 
apresentada uma moção de aplausos ao professor Mau-
ro José Ansolin “Pato”, pela conquista do Troféu de Me-
lhor Técnico de Handebol do Paraná, na  Chave Prata, 
temporada 2018. A homenagem da Câmara foi propos-
ta através do Requerimento nº 34/2019. 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
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/505
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/505
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-destaca-toledano-por-ouros-no-brasileiro-de-badminton
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/pato-recebe-mocao-por-trofeu-de-melhor-tecnico-de-handebol

