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CPI ouve guarda sobre ocorrência, auditor do HR e secretária

A CPI da Câmara de Toledo que apura denúncias em torno da obra do 
Hospital Regional ouviu nesta quarta-feira, dia 22, o guarda municipal 
Evaldo Mensch, que registrou no livro de ocorrências a retirada de mate-
rial da obra, além do primeiro auditor da obra, engenheiro elétrico Márcio 
André Wathier, servidor municipal, e a engenheira civil Maísa Kuhn Fa-
zzollari. secretária de Planejamento Estratégico da Prefeitura de Toledo. 
O guarda disse aos vereadores que no dia viu funcionários da empreiteira 
cortando cabos junto ao elevador de serviço, nas proximidades do gera-
dor. A CPI também apreciou requerimentos dos vereadores solicitando 
novos depoimentos e providências e todos foram aprovados por unanimi-
dade.  Saiba mais

Guarda registrou nas ocorrências do HR retirada de cabos da obra por 
dois funcionários da empresa

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-ouve-guarda-sobre-ocorrencia-auditor-do-hr-e-secretaria


Câmara aprecia convênios com 20ª SDP e Marechal Rondon
A Câmara Municipal está apreciando para referendo convê-
nios firmados entre o Município de Toledo, através da Secre-
taria de Educação e da Secretaria da Saúde, para atendimento 
a surdos em Marechal Rondon e atenção médica a presos da 
Cadeia Pública de Toledo. Os convênios foram firmados com 
a Polícia Civil do Paraná, através da 20a Subdivisão Policial, 
e a Prefeitura de Marechal Rondon. Os referendos do Poder 
Legislativo aos convênios estão previstos no Projeto de Reso-
lução nº 14 e no Projeto de Resolução nº 15, ambos da Mesa 
Diretora da Câmara, cuja apreciação conclusiva foi lida na ses-
são ordinária de de segunda-feira, dia 20 de agosto.  Entenda

Time Afeto recebe moção por conquista dos JEPS
O Requerimento n° 170/2018 propôs na 27º sessão ordinária 
da Câmara moção de aplausos às atletas do Futsal Feminino de 
Toledo-Afeto pela conquista dos Jogos Escolares do Paraná de 
2018 – JEPS. No dia 9 as toledanas venceram a escola repre-
sentada pelo Atlético Paranaense, obtendo um saldo de 16 gols 
positivos e deixando para trás fortíssimas equipes como Ouro 
Verde e Foz Cataratas, além do  Atlético Paranaense. O próximo 
desafio é representar o Paraná na disputa nacional dos Jogos 
Escolares, em Natal, RN. . Confira

Moção da Câmara aplaude os 25 anos da Lactobom 
Na 27º sessão ordinária da Câmara foi apresentada uma moção de aplau-
sos à Lacto Bom, pelos 25 anos de instalação em Toledo. A homenagem 
foi proposta por meio do Requerimento n° 168/2018, subscrito pelos 
19 vereadores. A empresa alimentícia possui a matriz em Toledo desde 
1993 e ao longo de sua trajetória nestas duas décadas e meia abriu no-
vas unidades nas cidades de Palotina e Curitiba. No dia 6 de agosto de 
2018 a empresa completou 25 anos de atividade industrial. Saiba Mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprecia-convenios-com-20a-sdp-e-marechal-rondon
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/afeto-recebe-mocao-pelos-jeps-pr-e-vaga-no-nacional
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-da-camara-aplaude-os-25-anos-da-lacto-bom


Sessão de segunda-feira aprovou a proposta da LDO para 2019 em 
primeira votação 

A Câmara de Toledo está apreciando o projeto da LDO 2019, que es-
tabelece as metas e diretrizes para o planejamento orçamentário muni-
cipal para o próximo ano. A proposta é uma das principais leis da vida 
municipal, formando a base do planejamento orçamentário toledano, ao 
lado do PPA-Plano Plurianual e da LOA-Lei Orçamentária Anual. Por 
sua importância a proposta da LDO tem tramitação diferenciada no Po-
der Legislativo e ao ingressar na ordem do dia da sessão de segunda-
-feira, dia 20 de agosto, a proposta motivou a não realização do Gran-
de Expediente, a parte da sessão que se destina aos pronunciamentos 
dos vereadores, dos líderes de bancadas, líder do Governo e líder da 
Oposição. A proposta da LDO 2019 foi aprovada por unanimidade pe-
los vereadores, devendo ser submetida a segunda votação em turno fi-
nal na sessão da próxima segunda-feira, dia 27 de agosto.  Entenda

Proposta da LDO 2019 entra em apreciação final na Câmara

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/proposta-da-ldo-2019-entra-em-apreciacao-final-na-camara


Audiência vai debater fogos e efeitos nos autistas e animais

Reunião da Comissão de Saúde e Seguridade Social, que atualmente está 
apreciando a matéria 

A Câmara Municipal vai debater em audiência pública proposta de proi-
bição de uso de fogos de artifício com estampidos no município. A proi-
bição está prevista no Projeto de Lei nº 99, que está sendo apreciado no 
Poder Legislativo. A audiência está prevista para o dia 28 de agosto, às 
18:30h, no Edifício Güerino Viccari, sede do Poder Legislativo. A audi-
ência sobre o PL 99 é organizada pela Comissão de Saúde, Seguridade 
Social e Cidadania da Câmara, visando instruir a apreciação da matéria. 
Confira. 

Toledano tem moção por Brasileiro de Bocha no Toledão
Na segunda-feira (20) foi realizada a 27a sessão ordinária da Câ-
mara, e nela foi apresentada uma moção de aplausos ao atleta to-
ledano Andrei Salla Maschio. A homenagem, proposta através do 
Requerimento n° 169/2018, foi pela conquista do título de Cam-
peão Brasileiro Juvenil de Bocha, com a equipe do Paraná. Toledo 
sediou o Campeonato Brasileiro de Bocha Juvenil Sub 18 e Sub 
23, que ocorreu no Clube Toledão entre os dias 19 e 21 de julho. 
.Saiba Mais. 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/audiencia-vai-debater-fogos-e-efeitos-nos-autistas-e-animais
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/toledano-tem-mocao-por-brasileiro-de-bocha-no-toledao


Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br

Veja todas as propostas 
da sessão de 20/08/18

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=473&dat_sessao=20/08/2018
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=473&dat_sessao=20/08/2018

