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Depoente não comparece e CPI aprova convocação judicial

A CPI que apura as denúncias envolvendo a coleta de lixo 
em Toledo pela Transportec realizou sua décima reunião 
na quarta-feira, dia 10, quando deveria ouvir Márcio Ponte 
Leon Leite, representante da empresa, o qual não compa-
receu. Também seria ouvido o advogado  paulistano Luiz 
Fernando Comegno, o qual não foi notificado. Em relação a 
Márcio Ponte Leon Leite, que foi notificado da convocação, 
os vereadores definiram por sua convocação judicial através 
da Vara Criminal da comarca onde reside, o que foi aprova-
do pela CPI por unanimidade. A CPI também definiu a data 
da oitiva do secretário do Meio Ambiente, Neudi Mosconi, 
que será ouvido no dia 7 de agosto, às 9h.Saiba mais

CPI reuniu-se com sua nova composição, onde Janice Salvador foi nomeada 
relatora

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/depoente-nao-comparece-e-cpi-aprova-convocacao-judicial


Moção aplaude proposta de ampliar doações a fundos da infância

Proposição subscrita por todos os vereadores foi apresentada na sessão 
apoiando a proposta apresentada por Flávio Arns

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 
8 de julho, teve apresentado o Requerimento nº 202, 
subscrito por todos os vereadores e que propõe mo-
ção de aplausos pela proposta de elevação da doação 
aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente 
no Imposto de Renda. A proposição foi apresentada 
pelo senador Flávio Arns e eleva para 6% do imposto 
devido, até 31 de dezembro de 2025, o limite de de-
dutibilidade do valor das doações aos Fundos dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente na Declaração de 
Ajustes Anual do Imposto sobre a Renda das Pessoas 
Físicas.Confira

Padre Hélio homenageado por 33 anos de atuação
O Requerimento nº 200/2019, apresentado na sessão de 
segunda-feira, dia 8, na 23º sessão ordinária da Câmara de 
Toledo, propõe uma moção de aplausos ao padre Hélio José 
Bamberg pelos 33 anos de vida sacerdotal. Padre Hélio ce-
lebrou sua primeira missa no Distrito de São Miguel, onde 
residem seus familiares.Saiba Mais.

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-proposta-para-ampliar-doacoes-via-ir-a-fundos-da-infancia
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/padre-helio-recebe-mocao-por-33-anos-de-atuacao-em-toledo


Moção da Câmara aplaude 15 anos de atuação do Cojem

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 8 de julho, 
teve apresentada proposta de moção de aplausos ao Cojem – 
Conselho do Jovem Empreendedor de Toledo, pelos 15 anos 
de serviços prestados à comunidade. A homenagem foi pro-
posta através do Requerimento nº 208, que foi subscrito por 
18 parlamentares toledanos. O Cojem é formado por jovens 
empreendedores, entre 18 e 39 anos de idade, que atuam como 
titulares, sócios, administradores ou representantes legais de 
empresas ou que atuam como profissionais liberais.Saiba mais

Proposição foi apresentada na sessão ordinária da Câmara de Toledo na se-
gunda-feira

Foi apresentado na sessão da Câmara de Toledo na segunda-
-feira, dia 8 de julho, o Requerimento nº 203, subscrito por 
10 vereadores e que propõe moção de aplausos ao projeto 
“Alimente-se de graça”. A proposta destaca o “excelente tra-
balho voluntário realizado em nosso município” pelo projeto 
“Alimente-se de graça”,  que funciona em Toledo desde 2014, 
na praça Willy Barth, das 20h às 23h, sendo voltado ao apoio 
de andarilhos, moradores de rua e pessoas menos favorecidas, 
oferecendo alimento e buscando identificar as necessidades 
das pessoas, buscando soluções e encaminhamentos.Entenda

Moção aplaude trabalho do ´Alimente-se de graça´ na Praça Willy Barth

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-da-camara-aplaude-15-anos-de-atuacao-do-cojem
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-trabalho-do-alimente-se-de-graca-na-praca-willy-barth


IELB recebe moção de aplausos por 115 anos de fundação

Nesta segunda feira (08), foi realizada a 23º sessão ordinária 
da Câmara de Toledo, e nela foi apresentada uma moção de 
aplausos, por meio do Requerimento nº 195/2019, à Igreja 
Luterana do Brasil pelos 115 anos de fundação no Brasil. A 
moção foi encaminhada aos pastores Lineu Schenkendt, Nel-
son Kissler, Ailton Lucas Krauser e Naação Luiz da Silva.
Entenda

Moção aplaude lançamento de aplicativo de solidariedade

Foi apresentado na sessão da Câmara de Toledo na se-
gunda-feira, dia 8 de julho, o Requerimento nº 207, que 
propõe moção de aplausos ao Colégio La Salle pelo  lança-
mento do “Aplicativo Sou Solidário”. O documento da Câ-
mara de Toledo é dirigido ao diretor do Colégio La Salle, 
Alvaro Wermann, sendo subscrito por 18 vereadores. O 
aplicativo é uma tecnologia social desenvolvida por alu-
nos lassalistas que tem por objetivo conectar quem quer 
ser solidário com quem precisa da solidariedade.Confira

Iniciativa motivou proposição apresentada na sessão da Câmara de Toledo 
segunda-feira

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/ielb-recebe-mocao-de-aplausos-por-115-anos-de-fundacao
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-lancamento-de-aplicativo-de-solidariedade


Médico toledano recebe moção por 27 anos de serviços prestados

O Requerimento nº 201/2019, apresentado na 23º ses-
são ordinária, na segunda-feira, propôs uma moção de 
aplausos a Fernando Pedrotti, pelos excelentes serviços 
prestados na área de saúde no Município de Toledo. O  
médico beneficia o Município com seus serviços na área 
médica há 27 anos, tendo o mesmo trabalhado em di-
versos programas de grande relevância social, aponta o 
documento.Confira

Moção aplaude integrantes do Chama Crioula por evento em Foz

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 
8 de julho, teve apresentado o Requerimento nº 204, 
que propõe moção de aplausos aos representantes do 
CTG Chama Crioula, pela participação e classificação 
em evento cultural no CTG Charrua. A entidade tra-
dicionalista de Foz do Iguaçu abrigou evento que con-
tou com a participação e classificação do CTG Chama 
Crioula, de Toledo, através de Heitor Daleaste Simona-
to e Samuel Daleaste Simonato.Saiba Mais

Toledana recebe moção por menção de universidade dos EUA

Na 23º sessão ordinária, foi apresentada uma moção de 
aplausos a Julia Coppini Schuch pela Menção Honrosa 
da Universidade de Oswego, Nova York, Estados Uni-
dos, por meio do Requerimento nº 199/2019. No colé-
gio, há um clube de ciências, coordenado pela profes-
sora Dioneia Schauren, a qual incentiva e oportuniza 
aos alunos o desenvolvimento de projetos de iniciação 
científica e  nele Julia desenvolveu o projeto.Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/medico-toledano-recebe-mocao-por-27-anos-de-servicos-prestados
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-integrantes-do-chama-crioula-por-evento-em-foz
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/aluna-do-ensino-medio-toledano-recebe-mocao-por-mencao-honrosa


Moção aplaude vencedor do Parabadminton SI9 dos 8° ParaJaps

Foi apresentado na sessão da Câmara de Toledo na se-
gunda-feira, dia 8 de julho, o Requerimento nº 205, que 
propõe moção de aplausos ao atleta de Parabadminton 
Cássio Pereira da Silva, que conquistou o 1º Lugar na 
categoria SI9 do ParaJap’s. Os 8º Jogos Paradesportivos 
do Paraná-Parajaps, foram disputados de 19 a 23 de ju-
nho em Londrina. O documento é  subscrito por todos 
os 19 vereadores da Câmara de Toledo.Saiba Mais

Moção aplaude paratleta por conquista na bocha nos ParaJaps

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 8 
de julho, teve apresentado o Requerimento nº 206, que 
propõe moção de aplausos ao atleta de Bocha Adaptada 
Ronaldo Scariot que conquistou o 3º Lugar na categoria 
BC3 do  8º Jogos Paradesportivos do Paraná-Parajaps. 
Os 8º Jogos Paradesportivos do Paraná-Parajaps, foram 
disputados de 19 a 23 de junho em Londrina. Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-vencedor-do-parabadminton-si9-dos-8deg-parajaps
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-atleta-por-conquista-na-bocha-nos-parajaps
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Restaurantes de peixe de Toledo recebem moções por gastronomia

As moções foram apresentadas na sessão de segunda-feira

Foi realizada a 23º sessão ordinária da Câmara, nesta 
segunda feira (08),e nela foram apresentadas moções de 
aplausos aos Restaurantes Companhia do Peixe e Peixe 
Frito Pantanal  pela excelência na gastronomia do pei-
xe, por meio do Requerimento nº 196 e do Requerimen-
to  nº 197/2019.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/527
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/527
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/restaurantes-de-peixe-de-toledo-recebem-mocoes-por-gastronomia

