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Extraordinária aprova reajustes e novas vagas de professores

Uma sessão extraordinária da Câmara de Toledo na quar-
ta-feira, dia 27, aprovou três proposições beneficiando ser-
vidores municipais de baixa remuneração com reajuste no 
piso mínimo e os CMEIs com novas vagas de professores. O 
Projeto de Lei nº 30, Projeto de Lei nº 32 e Projeto de Lei nº 
34 foram votados e aprovados em primeiro turno na sessão 
ordinária de segunda-feira e tiveram votação final na ex-
traordinária. Em seguida o presidente Antônio Zóio abriu 
mão do prazo de 5 dias e assinou imediatamente autógrafo 
encaminhando os projetos aprovados ao Poder Executivo 
visando viabilizar sua rápida publicação em Diário Oficial. 
Saiba mais

Sessão extraordinária foi acompanhada por dezenas de cozinheiras e outros 
servidores beneficiados

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/extraordinaria-aprova-reajustes-e-novas-vagas-de-professores 


Presidente da Câmara recebe empresários e dirigentes do comércio

Empresários e dirigentes no Gabinete da Presidência com o presidente da 
Câmara de Toledo, Antônio Zóio

Na 8º sessão ordinária, realizada na segunda-feira, foi apre-
sentada uma moção de aplausos à Polícia Civil de Toledo 
pelo sucesso na “Operação Respeito”. A ação foi realiza-
da simultaneamente em todo o Paraná e teve início no sá-
bado de Carnaval, dia 2 de março, e se encerrou no dia 8, 
com cerca de 250 policiais participando da operação.Confira.

Moção aplaude Polícia Civil por combater crimes contra mulheres

O presidente da Câmara de Toledo, vereador Antônio Zóio, rece-
beu em seu gabinete na Presidência do Poder Legislativo dirigen-
tes e lideranças do comércio que expuseram sua preocupação com 
a educação profissional. Os empresários e dirigentes entregaram 
ao vereador Antônio Zóio uma carta do presidente do Conselho 
Regional da Fecomércio, Darci Piana, vice-governador do Paraná, 
assinada também pelo diretor regional, Vítor Monastier, expres-
sando preocupação com a possibilidade de falta de recursos à edu-
cação profissional e aos menores aprendizes e relatando as ativida-
des da instituição. Participaram da reunião na Câmara de Toledo 
na manhã de terça-feira, dia 26 de março, o presidente do Sindicato 
Patronal do Comércio, Beloir João Rotta; a presidente da Câmara 
da Mulher, Ivete Tanzawa; a gerente do Senac, Margarete Silva 
Freitas e o gerente do Sesc, Luiz Alberto Langoski. .Saiba Mais.

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-parabeniza-policia-civil-por-combate-a-crimes-contra-mulheres 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/presidente-da-camara-recebe-empresarios-e-dirigentes-do-comercio 


Câmara abre inscrições a novo teste seletivo para estágios

A Câmara de Toledo abriu na segunda-feira, dia 25, as ins-
crições para novo teste seletivo para preenchimento de vagas 
de estágio em seis gabinetes. Os estagiários aprovados atu-
arão nos gabinetes das vereadoras Marli do Esporte e Mar-
ly Zanete e vereadores Edmundo Fernandes, Renato Rei-
mann, Vagner Delabio e Airton Savello. A remuneração é de 
R$ 1,25 mil mais auxílio-transporte e a carga horária é de 30 
horas semanais. As inscrições serão realizadas de 25 de mar-
ço a 5 de abril, na recepção da Câmara de Toledo. Entenda

Prova do primeiro teste teve 54 inscrições homologadas, mas compareceram 
no Campus I da Unipar 41 inscritos

Movimento ReCriare Down recebe moção pelo I Festival Re-Criare

Na segunda-feira (25), foi realizada a 8º sessão ordinária da Câmara 
de Toledo e nela foi apresentada uma moção de aplausos ao Mo-
vimento ReCriare Down. A entidade foi homenageada através do 
Requerimento nº 64/2019 pela realização do I Festival Re-Criare 
Down, realizado no dia 17 de março no Parque Ecológico em co-
memoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado 
todos os anos no dia 21 de março. Confira

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/abertas-inscricoes-a-novo-teste-seletivo-para-estagios-em-gabinetes 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/movimento-recriare-down-recebe-mocao-pelo-i-festival-re-criare 


Câmara aprecia projeto de servidão para central na antiga usina 

A Câmara de Toledo está apreciando o Projeto de Lei nº 43, 
que prevê a autorização de servidão para atender projeto de 
implantação de usina hidrelétrica em área da antiga usina Car-
los Mathias Becker, no Rio São Francisco. O Projeto de Lei 
nº 43 “procede à desafetação e autoriza o Município de Tole-
do a instituir servidão de passagem sobre área integrante do 
patrimônio público municipal em favor da empresa Toledo 
Energia Renovável Ltda.” e foi lido na sessão de segunda-fei-
ra, dia 25, sendo em seguida encaminhado pelo presidente da 
Câmara, Antônio Zóio, às Comissões Permanentes para apre-
ciação inicial.  Confira

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprecia-projeto-de-servidao-para-central-na-antiga-usina
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Vereadores destacam 30 anos do Sindicato dos Servidores

Sindicato acompanhou sessão extraordinária que votou reajuste a servidores 
de baixa remuneração
A sessão da Câmara de Toledo teve apresentado o Requerimen-
to nº 63, o qual propõe moção de aplausos ao Sindicato dos Ser-
vidores Municipais de Toledo pelos 30 anos de sua fundação. O 
documento apresentado na segunda-feira, dia 25, foi subscrito 
por 17 vereadores. “Desde a sua criação, a luta em defesa dos 
servidores têm sido constante, nem sempre com vitórias, mas 
com muitas lutas e embates”, destaca o documento dos vereado-
res. 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
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/510 
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/510 
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-destaca-30-anos-do-sindicato-dos-servidores 

