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Estudo traz indicadores da atuação de 22 vereadores 

A Câmara Municipal de Toledo divulgou estudo do SAIM-Sistema de Acompanhamento e Informações do Mandato de 2017, que está disponível no seu sítio ele-trônico – www.toledo.pr.leg.br . O estudo reúne infor-mações da atuação dos 19 vereadores ao longo da ses-são legislativa de 2017, abrangendo os mais variados aspectos da atuação parlamentar, como presença em plenário e comissões, proposições, relatorias, e outros itens. O estudo abrange 22 vereadores, uma vez que além dos 19 titulares, três suplentes exerceram manda-to ao longo de 2017 e até o início de 2018. .Saiba mais

Estudo abrange vários indicadores, como presenças, proposições apresentadas e relato-
rias

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/estudo-mostra-indicadores-da-atuacao-dos-vereadores-de-toledo


Comissão de Finanças e Orçamento realizou reunião extraordinária para apreciar os projetos 
para a sessão de sexta-feira

Na segunda feira, dia 05, foi realizada a quinta sesVereadores so-
licitaram ao Poder Executivo na sessão de segunda-feira, dia 12, 
informações sobre execução de serviços de varrição no município 
de Toledo, referente os anos de 2016 a 2018. Através do reque-
rimento 28/2018 os vereadores requerem cópia integral do con-
trato nº 0593/2015 e seus termos aditivos, oriundo do processo 
licitatório modalidade concorrência pública nº 002/2015; cópia 
de todos os relatórios diários de varrição executada no município 
e no interior, conforme fundamentado no parágrafo sétimo, da 
cláusula VI, do contrato nº0593/2015 e cópia de todos os em-
penhos liquidados. “O intuito da proposição é obter maiores in-
formações e detalhamento acerca do processo de varrição como 
um todo, haja vista reivindicação de muitos munícipes” acerca 
da prestação deste serviço, justificam os vereadores.Entenda

Vereadores requerem informações sobre varrição de 2016 a 18

Extraordinária aprecia reajuste e remanejamentos orçamentários

A Câmara de Toledo realiza reunião extraordinária nes-
ta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, a partir das 9h, quan-
do aprecia quatro projetos de leis tratando do reajuste dos 
servidores e ainda de remanejamentos orçamentários vi-
sando ajustes quanto a repasses estadual para equipamen-
tos do Hospital Regional e federal para a pista de arran-
cada. O reajuste dos servidores está previsto no Projeto 
de Lei nº 35, que “dispõe sobre o reajuste dos vencimen-
tos/salários e demais vantagens dos servidores efetivos e 
dos empregados públicos municipais de Toledo”; enquanto 
os Projetos de Leis 36, 37 e 38 fazem ajustes orçamentá-
rios, alterando o PPA-Plano Plurianual,  LDO-Lei de Di-
retrizes Orçamentárias e a LOA-Lei Orçamentária Anual.   
Saiba mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/audiencia-na-camara-expoe-dados-da-educacao-e-professores/edit?_authenticator=b65d43048301a98f9554f0d8f71c5ffc4e274ae8
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/8944_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/extraordinra-aprecia-reajuste-de-1-8738-e-remanejos-orcamentarios


Vereadores propõem moção à Apa-Lar dos Idosos por bazar
Um grupo de vereadores apresentou o Requerimento 26/2018, 
apresentado na sessão da Câmara no dia 12, com uma moção 
de aplausos à Associação Promocional e Assistencial de Toledo 
(APA – Lar dos Idosos) pela realização do 1º Bazar Beneficente 
de 2018. O evento está sendo reconhecido pela cidade de Toledo 
e região, pois diariamente a entidade já recebe ligações solici-
tando informações sobre sua realização, apontam os vereadores. 
No documento os 18 vereadores contam um pouco da história 
da Associação Promocional e Assistencial de Toledo (APA – 
Lar dos Idosos), que é uma entidade beneficente, filantrópica 
sem fins lucrativos.  Saiba mais

http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/8819_texto_integral
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-propoem-mocao-de-aplauso-a-apa-lar-dos-idosos


Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

Veja todas as propostas 
da sessão de 12/03/18

Câmara recebe pedido de retirada de projetos de revisão do IPTU

Sessão de segunda-feira recebeu oficialmente correspondência do Executivo retirando os dois 
projetos sobre a revisão do IPTU

Foi lida na sessão ordinária da Câmara Municipal na segunda-feira, dia 12, 
mensagem do Poder Executivo retirando o Projeto de Lei nº 176 e o Pro-
jeto de Lei  nº 177. As duas propostas, encaminhadas à Câmara em 24 de 
novembro, visavam a revisão da base de aplicação do IPTU-Imposto Predial 
e Territorial Urbano. O PL 176 já havia sido apreciado em dezembro na CL-
R-Comissão de Legislação e Redação, com um voto contrário, sendo apro-
vada e seguindo à CFO-Comissão de Finanças e Orçamento, onde o parecer 
favorável do relator Neudi Mosconi foi rejeitado no dia 12 de dezembro. Com 
a derrubada do parecer foi designado como relator para expressar os votos 
contrários o vereador Corazza Neto. No dia 6 de fevereiro, após o recesso le-
gislativo, a CFO teve a leitura do parecer contrário ao PL 176, seguindo para 
a CDU-Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia, onde foi desig-
nado como relator o vereador Antônio Zóio. O prefeito Lucio de Marchi jus-
tifica na medida que o objetivo da retirada é “efetuar um reestudo sobre as 
matérias para eventual readequação das respectivas propostas”.  Saiba mais

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=444&dat_sessao=12/03/2018
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=444&dat_sessao=12/03/2018
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-recebe-pedido-de-retirada-de-projetos-de-revisao-do-iptu

