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Atestados adiam oitiva na CPI da obra do HR

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Toledo 
que trata das denúncias em torno da obra do Hospital Regio-
nal reúne-se na sexta-feira, dia 26 de outubro, às 9h, para tratar 
da condução dos seus trabalhos. A CPI aprovou a convocação 
para esclarecimentos do engenheiro civil José Carlos de Jesus, 
servidor municipal que atuou como fiscal da obra. O fiscal po-
rém apresentou atestado médico e alegou que não poderia de-
por no dia 17 de outubro. A CPI definiu então o dia 26, às 9h, 
para o depoimento, mas o fiscal encaminhou atestados médicos 
justificando encontrar-se ainda afastado de suas funções, com 
problemas de saúde. Saiba mais

Vereadores da CPI da obra do Hospital Regional encaminham trabalhos para 
conclusão

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/atestados-adiam-oitiva-na-cpi-sobre-obra-do-hr-de-toledo


Minuto de silêncio homenageia toledano e ex-deputado Silvestri

Vereadores e público homenagearam falecidos com minuto de silêncio na 
Câmara
A sessão da Câmara de Toledo no dia 22, teve um minuto 
de silêncio pelas mortes do comerciante Alvino Francisco 
Paes, aos 74 anos, e do ex-deputado federal e ex-chefe da 
Casa Civil do Paraná, Cezar Silvestri, 64 anos. Alvino fa-
leceu no dia 18, sendo sepultado na sexta-feira, dia 19, no 
Cemitério Cristo Rei. O ex-deputado Cezar Silvestri exer-
ceu três mandatos como deputado estadual e três de fede-
ral, entre outros cargos. No dia 21 populares acharam o seu 
corpo na rua no bairro Bigorrilho, em Curitiba.Entenda

Projeto prevê placas de alerta em locais com mais acidentes
Foi apresentado na sessão ordinária da Câmara de Toledo na 
segunda-feira, dia 22 de setembro, o Projeto de Lei nº 173, 
que “dispõe sobre a instalação de placas de alerta em locais 
com alta incidência de acidentes de trânsito, no âmbito do 
Município de Toledo”. A proposição, de autoria do vereador 
Gabriel Baierle, visa a prevenção de acidentes de trânsito na 
cidade a partir do alerta a condutores e pedestres sobre os 
pontos de maior incidência. Confira

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/minuto-de-silencio-homenageia-toledano-e-ex-deputado-silvestri
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/projeto-preve-placas-em-pontos-com-maiores-indices-de-acidentes


Aprovado remanejo orçamentário de R$ 2 mi e mais 3 projetos 

A sessão ordinária da Câmara de Toledo na segunda-feira, 
dia 22 de outubro, aprovou em turno final seis projetos de 
leis, entre os quais três projetos para alterações orçamentá-
rias de R$ 1,997 milhão, os quais tiveram unanimidade dos 
vereadores. Também foram aprovados em primeira votação 
outros três projetos. Já o Projeto de Lei nº 138 foi aprovado 
por maioria, mas acabou arquivado após aprovação de pare-
cer contrário da Comissão Especial. Confira

Sessão de segunda, dia 22 de outubro, aprovou em votação final seis proje-
tos e arquivou proposta 

Vereadores requerem informações sobre prédios e ações municipais 

Na 36a sessão ordinária da Câmara, realizada na segun-
da-feira (22), foram apresentados seis requerimentos de 
informações ao Poder Executivo sobre prédios públicos, 
programas e outras ações municipais ou com apoio públi-
co, como o Festival das Flores.  Saiba Mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/sessao-aprova-remanejo-orcamentario-de-r-2-mi-e-mais-3-projetos-e-arquiva-um
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-requerem-informacoes-sobre-predios-e-acoes-municipais


Na 36° sessão ordinária da Câmara de Toledo, realizado 
na segunda-feira, dia 22 de outubro, foi lido e assim colo-
cado em tramitação o Projeto de Lei nº 172. O projeto de 
lei, de autoria do vereador Vagner Delabio, que "dispõe so-
bre a destinação de  espaços para estacionamentos de bi-
cicletas no Município de Toledo" e prevê a colocação de 
equipamentos pelas empresas visando acomodar bicicletas 
em frente aos estabelecimentos de maior porte. Entenda 

Projeto prevê exigência de paraciclos em Toledo

Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

Veja todas as propostas 
da sessão de 22/10/18

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/projeto-preve-bicicletarios-em-empresas-toledanas
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/487
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/487

