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Novas audiências fecham calendário de setembro

A Câmara de Toledo prossegue nesta quinzena final de 
setembro a série de audiências programada ao longo do 
mês em diferentes Comissões Permanentes. Após a pres-
tação de contas das receitas e despesas do quadrimestre 
à CFO-Comissão de Finanças e Orçamento no último dia 
18 a Câmara realiza audiências de prestação de contas 
da educação, da saúde e da Emdur. As audiências serão 
desenvolvidas nos dias 25, 26 e 27 de setembro, todas no 
Edifício Vereador Güerino Viccari, sede da Câmara Mu-
nicipal. Confira

No dia 18 audiência explanou as receitas e despesas no quadrimestre

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-norma-sobre-placas-de-inauguracao-de-obras
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-tem-novas-audiencias-publicas-para-fechar-setembro


Moção aplaude Sferriê por vitória no Caça e Pesca

Moção de aplauso pela premiação foi apresentada na segunda-feira

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira,  dia 
23 de setembro, teve apresentada moção de aplausos à 
empresa Sferriê Água Mineral pelo 1º lugar geral no 
concurso do Clube de Caça e Pesca. A proposição foi 
apresentada na sessão da Câmara de Toledo na segun-
da-feira, através do Requerimento nº 311, o qual propõe 
“moção de aplausos à empresa Sferriê Água Mineral 
pela conquista do 1º lugar geral no concurso realizado 
durante a 46º Festa do Porco no Rolete”.. Entenda

Moção aplaude atleta de HCR por convocação a seleção

A sessão da Câmara de Toledo teve apresentado o 
Requerimento nº 315, o qual propõe moção de aplau-
sos a Vanderléia Gimenes,  convocada para o treina-
mento da Seleção Brasileira de Handebol em Cadeira 
de Rodas. A proposição foi apresentada na segunda-
-feira,  dia 23, sendo subscrita por 15 vereadores.

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-sferrie-por-vitoria-no-caca-e-pesca


Moção aplaude 25 anos do CMEI Nono Giacomazzi

.
A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira,  dia 
23 de setembro, teve apresentada moção de aplausos ao 
CMEI Nono Giacomazzi, pelos vinte e cinco anos de 
existência. O Centro Municipal de Educação Infantil 
(CMEI) Nono Giacomazzi completou 25  anos de exis-
tência em Toledo, atendendo a região da Vila Paulista.
A proposição lembrou todos os diretores do CMEI em 
sua trajetória de atuação na Vila Paulista. Confira

Moção parabeniza atleta por convocação ao Parapan 
A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 23, 
teve apresentado o Requerimento nº 316, o qual propõe 
moção de aplausos  à atleta de HCR-Handebol em Ca-
deira de Rodas  Maria Olinda dos Santos. A homenagem 
da Câmara de Toledo foi proposta pela sua convocação 
para o treinamento da Seleção Brasileira de Handebol 
em Cadeira de Rodas. Veja Mais

Proposição ao CMEI da Vila Paulista foi apresentada na segunda-feira 

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-25-anos-do-cmei-nono-giacomazzi
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-atleta-de-hcr-por-convocacao-a-selecao


Silêncio homenageia Lautério Massing e Henrique Nesello

A Câmara de Toledo realizou um minuto de silêncio 
em homenagem a Lautério Massing e Henrique Ne-
sello, falecidos no domingo e na manhã de segunda-
-feira, respectivamente. A homenagem dos vereado-
res foi solicitada na abertura da sessão da Câmara de 
Toledo, nesta segunda-feira, dia 23. Confira

Moção aplaude parceria no transporte de jovens a curso
A sessão da Câmara de Toledo teve apresentado o 
Requerimento nº 312, o qual propõe moção de aplau-
sos à Viação Sorriso de Toledo por seu apoio ao cur-
so “Jovens na Universidade”. A proposição foi apre-
sentada na segunda-feira,  dia 23 de setembro, sendo 
subscrita por onze vereadores. Saiba Mais

Moção aplaude toledano por 29º Prêmio Paraná de Economia
A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 
23, teve apresentado o Requerimento nº 314, o qual 
propõe moção de aplausos  a Fernando Aloisio Henz 
Müller, estudante da Unioeste, pelo 1º lugar no 29º 
Prêmio Paraná de Economia. A manifestação da Câ-
mara de Toledo foi proposta em documento subscri-
to por 14 vereadores. Entenda

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-homenageia-lauterio-massing-e-henrique-nesello-com-silencio
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-concessionaria-por-parceria-no-transporte-de-jovens
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-toledano-pelo-29o-premio-parana-de-economia
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https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/536
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/536

