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GR expõe crise na Câmara e técnica Anita chora

A Câmara de Toledo abriu espaço na segunda-feira, dia 
16, para a Associação Toledana de Ginástica Rítmica,  
que expôs o risco de encerramento do projeto de mais 
de 20 anos. Usaram a tribuna o coordenador do projeto, 
Franz Menegasso, e a técnica Anita Klemann. Anita, que 
recupera-se de um acidente, disse que as meninas teriam 
o Sul Americano de GR, no Peru, mas não têm os recur-
sos para participar e foi às lágrimas ao falar da situação. 
Cerca de 300 meninas podem ficar sem vagas nas próxi-
mas semanas e o projeto precisa de R$ 70 mil. Confira

Técnica e coordenador usaram a tribuna antes da sessão da Câmara

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/gr-de-toledo-expoe-crise-na-camara-e-tecnica-anita-chora


Moção aplaude Aconchego pelo trabalho contra a depressão 

Moção de aplauso ao trabalho contra a depressão foi apresentada na sessão 

A Câmara de Toledo teve apresentado na sessão de se-
gunda-feira, dia 16 de setembro, o Requerimento nº 308, 
que propõe moção de aplausos ao Aconchego: Grupo 
de Apoio aos Depressivos e seus Familiares. O Grupo 
de Apoio aos Depressivos e seus Familiares, realiza en-
contros em Toledo todas as segundas e quartas-feiras 
com voluntários formados em psiquiatria, psicologia, 
enfermagem, educação física, entre outras profissões. A 
manifestação da Câmara de Toledo foi justificada “pelo 
excelente e relevante trabalho realizado pelo  Grupo de 
Apoio aos Depressivos e seus Familiares. Entenda

Moção aplaude escola por Projeto Formigas Cortadeiras

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, 
dia 16, teve apresentado o Requerimento nº 307, de 
aplausos à Escola Municipal Miguel Dewes pela im-
plementação do Projeto de Combate à Formiga Cor-
tadeira, com curso aberto de Manejo e Controle na 
escola do Distrito de Dez de Maio. Saiba Mais

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-aconchego-pelo-trabalho-contra-a-depressao
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-escola-por-projeto-sobre-formigas-cortadeiras


Direção da Acamop visita Câmara de Vereadores de Toledo

O presidente da Acamop-Associação de Câmaras Mu-
nicipais do Oeste do Paraná, Gabriel Cadini, esteve em 
visita à Câmara de Toledo na manhã de segunda-feira 
dia 16, sendo recebido pelo presidente toledano, An-
tônio Zóio. Acompanhado do vice-presidente, Ronaldo 
Pohl, e do assessor jurídico da Acamop, Antônio Mar-
cos Espínola, Cadini expôs ao presidente da Câmara 
de Toledo as ações que vêm sendo desenvolvidas pela 
entidade e seu trabalho em prol do municipalismo e da 
valorização do Poder Legislativo. Gabriel Cadini assu-
miu a Acamop neste ano liderando chapa regional para 
mandato de dois anos.Confira

Moção aplaude 27 anos da Fanfarra de N. Sobradinho 
A Câmara de Toledo teve apresentado na sessão de se-
gunda-feira, dia 16 de setembro, o Requerimento nº 
303, que propõe moção de aplausos à Fanfarra da Es-
cola de Novo Sobradinho pelos 27 anos de existência. 
O maestro até hoje é o professor Clóvis Scarton e ela é 
composta por alunos e ex-alunos, totalizando 70 com-
ponentes entre instrumentistas e balizas. Veja Mais

Presidente da Acamop com o presidente da Câmara, vice e assessores

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/acamop-visita-camara-de-vereadores-de-toledo
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-fanfarra-de-novo-sobradinho-por-seus-27-anos


Câmara aplaude Fanfarra de São Luiz por seus 47 anos
A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 
16, teve apresentado o Requerimento nº 304, que pro-
põe moção de aplausos à Fanfarra das Escolas Muni-
cipal, Estadual e Comunidade de São Luiz do Oeste 
pelos 47 anos de atuação. O documento é dirigido ao 
professor Cristiano Kronbauer, maestro da Fanfarra 
de São Luiz, que desfilou no Parque Ecológico no dia 
7 de setembro com 40 integrantes. Confira

Moção aplaude ginastas acrobáticas por título nacional

A sessão da Câmara teve apresentado o Requerimen-
to nº 306, de moção de aplausos à Equipe Toledana 
de Ginástica Acrobática, Campeã Nacional sub-16. O 
Torneio Nacional foi realizado em São Bernardo do 
Campo, SP. “As 16 meninas da Associação Toledana 
de GRD tiveram participação destacada na competi-
ção, levando as medalhas de ouro, prata e bronze e o 
troféu massificação”, registra. Saiba Mais

Moção apoia Guarda Municipal em aposentadoria especial 

A Câmara de Toledo teve apresentado na sessão do 
dia 16 o Requerimento nº 305, de moção de apoio 
à inclusão da Guarda Municipal de Toledo na apo-
sentadoria especial da PEC que modifica o sistema 
de previdência social. O documento destaca “a im-
portância e relevância das Guardas Municipais do 
Brasil, a atuação da Guarda em defesa do patrimônio 
público municipal e em defesa do cidadão de bem”; 
além do reconhecimento da Guarda por meio da Lei 
13.022, o Estatuto das Guardas Municipais. Entenda

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aplaude-fanfarra-de-sao-luiz-pelos-seus-47-anos
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-ginastas-acrobaticas-por-titulo-nacional
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-apoia-incluir-guarda-municipal-em-aposentadoria-especial
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