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  Câmara aprecia LOA 2020 de R$ 618,4 milhões

A Câmara de Toledo está apreciando a LOA-Lei Orça-
mentária Anual  para 2020, cujo projeto foi lido na ses-
são de segunda-feira, dia 7 de outubro. A LOA 2020 está 
prevista no Projeto de Lei 148, que “estima a receita e 
fixa a despesa do Município de Toledo, para o exercício 
de 2020”, com receitas e despesas de R$ 618,4 milhões. 
O projeto foi despachado pelo presidente Antônio Zóio à 
CFO-Comissão de Finanças e Orçamento para aprecia-
ção da proposta e que deve definir o relator da proposta 
e audiência para ouvir a população. Confira

Projeto da LOA-Lei Orçamentária Anual para 2020 foi lido na sessão 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-norma-sobre-placas-de-inauguracao-de-obras
http://https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprecia-loa-2020-de-r-618-4-milhoes


 Vereadores pedem conclusão de creches em Toledo ao FNDE

Vereadores então na CE visitam obra do CMEI do Pinheirinho em fevereiro

A Câmara de Toledo teve apresentado na sessão de se-
gunda-feira, dia 7, o Requerimento nº 324, assinado por 
17 vereadores, que  solicita ao Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FNDE) liberação de recur-
sos a três creches em construção. O documento aponta 
os CMEIs no Pinheirinho, Vila Pioneiro e Concórdia e 
o não repasse de recursos nos últimos meses, apontan-
do a expectativa em torno do seu uso e que “ toda obra 
paralisada implica prejuízos (...), gerando insatisfação e 
constrangimento”.Entenda
 Moção na Câmara aplaude II Corrida Solidária 

Foi apresentado na Câmara de Toledo na segunda-fei-
ra, dia 7 de outubro, o Requerimento nº 326, o qual 
propõe moção de aplausos à Unopar pela II Corrida 
Solidária. O evento reuniu cerca de 400 corredores 
que arrecadaram em torno de 2 toneladas de alimen-
tos. Confira

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-pedem-conclusao-de-creches-em-toledo-ao-fnde
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-na-camara-aplaude-ii-corrida-solidaria-da-unopar


CPI da coleta da Transportec define data para relatório final

.
A CPI que apura as denúncias em torno da coleta de lixo 
pela Transportec em Toledo realizou reunião na quar-
ta-feira, dia 9, quando os vereadores decidiram marcar 
a apresentação do relatório final. A reunião a partir das 
15:30h contou com os vereadores  presidente Marcos 
Zanetti, vice-presidente Airton Savello,  relatora Janice 
Salvador e membro Renato Reimann. A data aprovada 
para apresentação do relatório é o próximo dia 18 de 
outubro, às 9h. Confira

Vereadores pedem a ministro que mantenha Fundeb

Foi apresentado  na segunda-feira, dia 7, o Requeri-
mento nº 323, que pede ao MEC a manutenção do Fun-
do Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica 
– Fundeb. O documento é dirigido ao titular do MEC-
-Ministpério da Educação, Abraham Weintraub, sendo 
subscrito por 18 parlamentares toledanos. Entenda  

  CPI sobre as denúncias em torno da coleta de lixo terá relatório final dia 18

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/cpi-da-transportec-define-data-para-apresentacao-de-relatorio
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-pedem-a-ministro-do-mec-que-seja-mantido-fundeb


Toledana é premiada por experimento com orquídeas

O Requerimento nº 327, apresentado na Câmara de 
Toledo, propõe moção de aplausos a Rafaela Furla-
netto Liberali, estudante do Colégio Estadual Jardim 
Porto Alegre, pela 3ª colocação na IV Mocica-Mostra 
Científica do Cariri. A toledana alcançou a premiação 
na categoria Ciências Biológicas a partir de um expe-
rimento de enraizamento da orquídea em um meio de 
cultura alternativo visando redução de custo e tem-
po de produção. O documento da Câmara de Toledo 
é dirigido a Isabel Cordeiro dos Santos Nunes, di-
retora do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, e 
manifesta os aplausos a Rafaela pelo projeto “Efeito 
de extratos vegetais à base de Sabugueiro, Salgueiro, 
Trevinho e Tiririca in natura e desidratados no de-
senvolvimento in vitro de Dendrobium nobile Lindi 
e Cattleya forbesii”. Confira

Moção aplaude academia por 28 anos de atuação em Toledo
Foi apresentado na Câmara de Toledo o Requerimen-
to nº 325, o qual propõe moção de aplausos a Artur 
Boscarioli e Neuza Bolson pelos 28 anos de existên-
cia da Academia Companhia do Corpo em Toledo. A 
proposição à primeira academia de Toledo foi apro-
vada na sessão de segunda-feira, dia 7 de outubro, 
sendo subscrita por 16 vereadores. Entenda

Leia mais.

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-entrega-mocoes-a-entidades-e-personalidades-2
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-academia-por-28-anos-de-atuacao-em-toledo
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/toledana-e-premiada-na-mocica-por-experimento-com-orquidea
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