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Homologadas 45 inscrições para estágios na Câmara

O presidente da Câmara Municipal, Antônio Zóio, ho-
mologou na segunda-feira, dia 8, as inscrições de 45 can-
didatos às vagas de estágios e cadastro de reserva a es-
tudantes em seis gabinetes. A homologação foi feita pela 
comissão do Teste Seletivo n° 02/2019 e oficializada em 
seguida com a assinatura do presidente da Câmara num 
intervalo da sessão ordinária de segunda-feira, dia 8, sen-
do publicada no Diário Oficial Digital desta terça-feira, 
dia 9. Saiba mais

Presidente da Câmara assina a homologação dos candidatos às seis vagas 
de estágio

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-homologa-45-inscricoes-a-teste-seletivo-para-estagios 


Câmara debate crise do lixo e situação de ex-funcionários

Vereadores ouviram ex-funcionários da Transportec, advogados e sindicato 
sobre a situação e responsabilidade do Município de Toledo

A sessão ordinária de segunda-feira, dia 8 de abril, teve 
apresentado o Requerimento nº 76,  manifestando os 
aplausos da Câmara de Toledo ao projeto Circo da Ale-
gria pelo desfile artístico em comemoração ao Dia Nacio-
nal do Circo. A data lembra o palhaço brasileiro Abelardo 
Pinto, o “Piolin”, que se destacava pela criatividade cômi-
ca, além da habilidade como ginasta e equilibrista. O Cir-
co da Alegria conta atualmente com cerca de 150 crian-
ças e jovens a partir dos quatro anos de idade. Confira.

Moção aplaude desfile circense em Toledo pelo Dia Nacional do Circo 

Uma reunião na Câmara de Toledo na manhã de sexta-fei-
ra, dia 5 de abril, contou com dezenas de funcionários da 
Transportec, concessionária da coleta de lixo por vários 
anos em Toledo. O encontro foi conduzido pelo presiden-
te da Câmara, Antônio Zóio, reunindo também o secre-
tário da Mesa, Leoclides Bisognin,e ainda as vereadoras 
Marli do Esporte, Marly Zanete, Janice Salvador e Olinda 
Fiorentin, e os vereadores Marcos Zanetti, Walmor Lodi 
e Airton Savello. Saiba Mais.

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-desfile-circense-em-toledo-pelo-dia-nacional-do-circo 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-debatem-crise-do-lixo-e-situacao-de-ex-funcionarios 


Novos estagiários assumem vagas na Câmara de Toledo

O presidente da Câmara Municipal de Toledo, Antônio Zóio, 
recebeu no Gabinete da Presidência do Poder Legislativo 
os candidatos aprovados  no Teste Seletivo n° 01/2019, que 
selecionou estagiários para quatro gabinetes de vereadores. 
Eles assumiram vagas de estágio nos gabinetes dos verea-
dores Leandro Moura, Leoclides Bisognin, Corazza Neto 
e Genivaldo Paes. A seleção foi realizada através de prova 
objetiva aplicada no dia 22 de março e contou com 54 ins-
critos, mas apenas 41 compareceram, levando à desclassifi-
cação dos 13 ausentes. Após a prova e recursos foram apro-
vados 30 candidatos, os quais foram classificados de acordo 
com as notas em ordem decrescente no gabinete escolhido e 
em seguida convocados por ordem de classificação.Entenda

Os novos estagiários da Câmara com o presidente Antônio Zóio. Eles aten-
derão nos gabinetes dos vereadores Leandro Moura, Leoclides Bisognin, 
Corazza Neto e Genivaldo Paes

Moção aplaude atleta  por convocação à Seleção Brasileira
A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 8, teve 
apresentado o Requerimento nº 77, que propõe moção de 
aplausos à atleta de Parabadminton Cintya Oliveira, pela con-
vocação para a Seleção Brasileira. O documento foi subscrito 
por nove vereadores e destaca a importância e significado da 
convocação da toledana para disputas na Turquia e nos Emi-
rados Árabes Unidos representando o Brasil. Confira

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-homologa-45-inscricoes-a-teste-seletivo-para-estagios 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-atleta-de-parabadminton-por-convocacao-a-selecao-brasileira 


Câmara faz moção de aplausos à família Rotta
Na segunda-feira (09), na 10º sessão ordinária da Câ-
mara de Toledo, foi apresentada moção de aplausos à 
família de Domingos Rotta pelos relevantes serviços 
comunitários prestados. A apresentação dessa moção à 
Família Rotta, por meio do Requerimento nº 75/2019, 
“é também, um reconhecimento póstumo à sua matriar-
ca Dona Ivone, assim chamada pela comunidade toleda-
na”, aponta o documento, que destaca o papel pioneiro 
da família no Jardim Porto Alegre.Confira

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-faz-mocao-de-aplausos-a-familia-rotta 
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Moção destaca 16 anos de cooperativa financeira toledana

Moção de aplausos pelos 16 de cooperativa financeira toledana foi apresen-
tada na segunda-feira

Na 10º sessão ordinária, realizada na segunda-feira (08), foi 
apresentada uma moção de aplausos à Cooperativa de Crédito 
da Região Meridional do Brasil – Sicoob, através do Requeri-
mento nº 74/2019. O documento destaca os 16 anos da coopera-
tiva e os “relevantes resultados alcançados por essa instituição, 
notadamente pela agência de Toledo, tanto no plano econômico 
como, especialmente, no social, trazendo, de forma direta e in-
direta benefícios ao município de Toledo”.Entenda

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
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http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-fazem-mocao-de-aplausos-pelos-16-anos-da-sicoob 

