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CPI do Hospital Regional de Toledo aprova relatório final

A CPI das denúncias em torno da obra do Hospital Regional apresen-
tou e aprovou por unanimidade seu relatório final na sexta-feira, dia 
23 de novembro, em reunião na Câmara de Toledo. A CPI instalada 
em maio realizou 20 oitivas e reuniu dezenas de documentos e o rela-
tório final totalizou 158 páginas. A relatora apontou que“a utilização 
de recurso público em desconformidade ao contido na lei e a apro-
priação de bem público gera ato de improbidade administrativa”, defi-
nindo pelo envio de cópia integral do processo à Comissão de Saúde, 
Seguridade Social e Cidadania da Câmara de Toledo, ao Ministério 
Público Estadual, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Públi-
co de Contas do Paraná e ao Poder Executivo de Toledo. Saiba mais

CPI da obra do Hospital Regional teve apresentado o relatório final, aprovado 
por unanimidade

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/cpi-do-hospital-regional-de-toledo-aprova-relatorio-final


Audiência debate PL 167, que trata de recomendação do MP sobre apoio rural

Vereadores, secretários e promotor acompanham explanação de secretário 
durante a audiência

A Câmara de Toledo está apreciando o Projeto de Lei nº 167, do 
Poder Executivo, que “altera a legislação que dispõe sobre o Pro-
grama de Melhoria da Infraestrutura e Saneamento Rural no Mu-
nicípio de Toledo.” A proposição enviada com pedido de urgência 
foi encaminhada às Comissões Permanentes e está na CFO-Comis-
são de Finanças e Orçamento, que realizou audiência pública no 
dia 14, a partir das 15h. Participaram o vice-prefeito Tita Furlan, 
secretários, vereadores e lideranças do agronegócio, além de pro-
dutores e o promotor da 4ª Promotoria, Sandres Sponholz, que de-
fendeu a Recomendação Administrativa contra o apoio gratuito aos 
produtores, a qual motivou o PL 167.  Entenda

Moção na Câmara aplaude ciclistas pelo 1º Cicloturismo de Toledo
O Poder Legislativo de Toledo aprovou moção de aplausos a 
cinco  grupos de ciclismo toledanos pela realização do 1º Ci-
cloturismo de Toledo. O evento foi realizado no dia 11 de no-
vembro, no Clube Caça e Pesca, reunindo cerca de 400 ciclistas 
amadores, intermediários e também profissionais. Na sessão de 
segunda-feira, dia 19, foi apresentado o Requerimento nº 253, 
subscrito por todos os 19 vereadores, manifestando aplausos 
aos grupos ciclísticos pelo 1º Cicloturismo de Toledo.. Entenda 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/audiencia-debate-pl-167-que-trata-de-recomendacao-do-mp-sobre-apoio-rural
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-ciclistas-pelo-1o-cicloturismo-de-toledo


Extraordinária vota empréstimo de R$ 12 mi, 20 professores e remanejo

A Câmara de Toledo apreciou em sessão extraordinária na 
quinta, dia 22, três proposições, entre as quais autorização 
ao Poder Executivo para contratar empréstimo de R$ 12 
milhões. A autorização está prevista no Projeto de Lei nº 
166, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação 
de crédito através do Finisa – Financiamento à Infraestru-
tura e ao Saneamento e seriam destinados “à pavimentação, 
recape e reurbanização de vias urbanas”. A pauta incluiu 
ainda o Projeto de Lei nº 169, que altera o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração do magistério municipal de Tole-
do, aprovado em turno final, criando 20 cargos de professor 
e alterando atribuições de outros e que havia tido primeira 
votação na sessão de segunda-feira, dia 19. Também foi 
apreciado o Projeto de Lei nº 181, que autoriza o Executivo 
a abrir crédito adicional suplementar de R$ 1,644 milhão 
no orçamento deste ano do Município de Toledo. . Entenda

Sessão extraordinária aprovou um projeto em turno final e dois em primeiro 
turno

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/extraordinaria-vota-emprestimo-de-r-12-mi-mais-professores-e-remanejo


Grupo recebe moção por 1ª Corrida de Rua do Coopagro

Manifestação da Câmara ao grupo de corredoras foi proposta na sessão or-
dinária de segunda-feira

No dia 19, foi realizada a 40° sessão ordinária, foi apre-
sentada uma moção de aplausos ao grupo de corredo-
ras “AzamigaKeniana” pela realização da 1ª Corrida de 
Rua do Jardim Coopagro, através do Requerimento nº 
256/2018. O grupo de corredoras iniciou suas ativida-
des em 2017, no bairro Jardim Coopagro, contando, de 
início, com somente quatro corredoras. Atualmente, são 
88 mulheres fazendo corrida de rua no grupo “Azami-
gaKeniana”. O evento contou com a participação de 300 
corredores adultos e 180 crianças, em sua maioria, in-
tegrantes do Projeto de Atletismo do nosso município. 
Saiba Mais 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/grupo-recebe-mocao-por-1a-corrida-de-rua-do-coopagro
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Toledanos do basquete são convocados para seletiva Sub-14

Na 40ª sessão ordinária, realizada na segunda-feira (19), foi 
apresentada uma moção de aplausos aos atletas toledanos 
de basquetebol Luiz Eduardo Lazarini Colinski e Gabriel 
Ziebell Galvão. As homenagens foram propostas devido à 
convocação para seletiva estadual Sub-14.  "Mais uma vez o 
basquetebol masculino de Toledo figura entre os melhores 
do Estado e tem a oportunidade de carimbar nomes na Sele-
ção Paranaense", destacam os vereadores.Confira

Moção parabeniza 14° Destaque Empresarial e 5° Destaque Empreendedor 

A Câmara de Toledo aprovou moção de aplausos ao Cojem-
-Conselho do Jovem Empreendedor de Toledo pela realiza-
ção do 14° Prêmio Toledo Destaque Empresarial e 5° Prê-
mio Toledo Destaque Empreendedor. A proposta, prevista 
no Requerimento nº 252,  subscrito por 18 vereadores, re-
alça a importância da premiação das empresas e dos empre-
endedores destaques de Toledo, apontando que a iniciativa 
“valoriza e fomenta o desenvolvimento empresarial local”. 
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/492
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/492
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/toledanos-do-basquete-sao-convocados-para-seletiva-estadual-sub-14
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-parabeniza-14deg-destaque-empresarial-e-5deg-destaque-empreendedor

