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Câmara homenageia Cândido Garcia em minuto de silêncio

A Câmara Municipal homenageou na sessão ordinária desta segunda-fei-
ra, dia 9, o empresário Cândido Garcia, 82 anos, falecido pela manhã em 
Umuarama. O empresário Cândido Garcia, diretor da Unipar, conhecido 
como “Doutor Candinho”, teve aprovado em 1998 pela Câmara Municipal 
o Título de Cidadão Honorário pela sua contribuição ao desenvolvimento 
econômico e social de Toledo. Na sessão o vereador Leoclides Bisognin 
foi à tribuna e lembrou que na época, como vice-presidente da Câmara, 
foi designado pelo então presidente Lucio de Marchi para ir a Umuarama 
para conversar com a Unipar sobre sua instalação em Toledo. Também foi 
homenageada a estudante formanda de Medicina Marília Camargo Car-
valho, filha do médico toledano Ely Brond de Carvalho. . Saiba mais

Vereadores realizaram minutos de silêncio pelo fundador da Unipar 
e formanda 
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Vereadores pedem informações sobre K9 da Guarda Municipal
Nesta segunda-feira (09) foram solicitadas informações so-
bre o encerramento das atividades da Unidade K9 da Guar-
da Municipal de Toledo, através do Requerimento nº 
144/2018. Foi pedido pelos vereadores, através do documen-
to, que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal, so-
licitando informações sobre o encerramento das atividades 
da K9 de Toledo, pertencente ao Departamento de Seguran-
ça da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Entenda

Câmara aprecia devolução de R$ 1,2 mi do HR 
Foi lido na sessão da Câmara na segunda-feira, dia 9, e iniciou sua 
tramitação o Projeto de Lei nº 106, que prevê a abertura de cré-
ditos orçamentários no valor de R$ 1.206.890,41 visando a devo-
lução de recursos ao Ministério da Saúde, além de outros quatro 
projetos do Poder Executivo. A proposta do PL 106 trata de re-
cursos solicitados por Toledo em 2016 e recebidos em 2017 para 
aquisição de equipamentos para o Hospital Regional Saiba Mais. 
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Câmara aprecia exigência de álcool gel em hotéis, bares, etc

Proposição do vereador iniciou tramitação final na Câmara na sessão de segunda-
-feira

A Câmara de Toledo está apreciando o Projeto de Lei n º 
61, que “dispõe sobre a disponibilização de gel sanitizan-
te em hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes, food trucks 
e estabelecimentos congêneres, no Município de Tole-
do”. A proposta, de autoria do  vereador Leandro Moura, 
visa assegurar ao consumidor uma forma de desinfetar 
as mãos, “que se encontram a todo momento em conta-
to com lugares de potencial exposição a vírus, bactérias 
e fungos”, segundo aponta o vereador na justificativa. O 
PL 61  foi apresentado em abril na Câmara e após ser sub-
metido às Comissões Permanentes teve sua primeira vo-
tação  na sessão de segunda-feira, dia 9, com sua primeira 
votação, quando foi aprovado por unanimidade . Entenda
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Câmara faz teste seletivo para estágios e divulga gabarito

Prova teve 25% de ausências dos candidatos inscritos às vagas de estágio na 
Câmara

A Câmara de Toledo realizou nesta sexta-feira, dia 6, a prova do teste 
seletivo para estágios nos gabinetes de vereadores. Dos 48 inscritos 
com inscrições homologadas em 28 de junho em ato do presidente Re-
nato Reimann compareceram 36, com um percentual de abstenção de 
25%. Os selecionados atuarão nos gabinetes dos vereadores Gabriel 
Baierle, Marcos Zanetti, Olinda Fiorentin, Valtencir Careca e Walmor 
Lodi. Confira. 

Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br

Veja todas as propostas 
da sessão de 09/07/18

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/teste-seletivo-para-estagios-na-camara-tem-25-de-ausencia
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
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=464&dat_sessao=09/07/2018
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=464&dat_sessao=09/07/2018

