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CPI sobre obra do HR de Toledo é prorrogada por 60 dias

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 24 de setembro, 
teve em sua pauta o Requerimento nº 207, subscrito por cinco vereado-
res, o qual solicita a prorrogação do prazo da CPI criada para investigar 
as denúncias em torno da obra do Hospital Regional. O documento foi 
subscrito pelos cinco vereadores integrantes da CPI: Walmor Lodi, Ga-
briel Baierle, Janice Salvador, Ademar Dorfschmidt e Antonio Zóio. O 
documento é datado de 19 de setembro e sua ementa aponta que “solici-
ta prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Par-
lamentar de Inquérito nº 01/2018.” Na terça-feira, dia 25, o presidente 
da Câmara de Toledo, Renato Reimann, assinou a Portaria nº 124, que 
prorroga  “por 60 (sessenta) dias o prazo para a conclusão dos trabalhos 
da Comissão Parlamentar de Inquérito nº 01/2018”. Saiba mais

A CPI voltou a reunir-se na quarta-feira no Plenário Edílio Ferreira 

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-sobre-obra-do-hospital-regional-e-prorrogada-por-60-dias


Moção aplaude time de rugby toledano por bronze nos Jojups
Nesta segunda-feira (24), foi realizada a 32ª sessão ordinária da Câmara e nela 
foi apresentado o Requerimento nº 211/2018, que propõe uma moção de aplau-
sos ao Clube de Rugby de Toledo pela conquista nos 31º Jogos da Juventude 
do Paraná. A equipe toledana conquistou a medalha de bronze nos 31º Jogos 
da Juventude do Paraná, realizados de 7 a 14 de setembro.O time toledano foi 
liderado pela técnica Maria Mikaelia e pela presidente Rafaela Mottin. Confira

Audiência expõe queda no limite e proposta para IPTU e pessoal

Audiência quarta-feira expôs as metas fiscais do Município de Toledo e 
o quanto foi cumprido nas várias áreas

A Câmara de Toledo realizou quarta-feira, dia 27, a audiência quadrimestral 
de prestação de contas do Município de Toledo, que mostrou um recuo no 
percentual de gastos com pessoal, apesar da contratação de mais 134 profes-
sores. Os gastos com a folha recuaram de 52,46% para 51,81%, ou 0,51 acima 
do limite prudencial de 51,3%. O prefeito Lucio de Marchi disse aos verea-
dores estar “muito otimista que até janeiro vai poder vir aqui e dizer alcan-
çamos o nosso objetivo”, com o retorno da folha ao limite prudencial.  Lucio 
questionou o crescimento do gasto com pessoal e disse que é servidor mas  a 
folha está amarrada por sistema corporativista e a sociedade tem que saber 
de tudo isso. Os gastos com saúde ficaram em 26,65% contra uma exigência 
de 15% e com educação as despesas ficaram em 23,41% contra um percen-
tual exigido de 25%. Os gastos com pessoal estão acima do limite pruden-
cial desde 2016 e os com saúde estão acima dos 15% há seis anos . Entenda

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-time-de-rugby-de-toledo-por-jojups
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/audiencia-expoe-folha-em-51-e-proposta-para-iptu-e-pessoal


Requerimento foi apresentado na sessão de segunda, que contou com estu-
dantes de Dez de Maio, primeiros colocados no Ideb
O Requerimento nº 210, subscrito por 15 vereadores, destacou na ses-
são da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 24, a Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer pela realização em Toledo dos 31° Jogos da 
Juventude. Sabendo da importância das ações que a prática de Espor-
tes traz para a saúde e bem-estar da população, é que a SMEL - com 
os 54 profissionais servidores da Secretaria de Esportes, dedicou-se 
com total empenho e satisfação a realizar a 31° edição dos Jogos da 
Juventude em Toledo, aponta o documento. Os vereadores e vereado-
ras destacam ainda a equipe da pasta pelo evento realizado. Entenda

Moção parabeniza Smel pelos 31° Jogos da Juventude em Toledo

Moção destaca toledano por conquista de prata na OBMEP
A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 24, teve apre-
sentado requerimento de moção de aplausos a Gustavo de Souza 
Hey pela conquista da medalha de prata na Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas – OBMEP, de 2017. O aluno tole-
dano do Colégio Estadual Dario Vellozo é filho de Elaine de Souza 
Hey e Fabiano Pereira Hey e participou da OBMEP conquistando 
a medalha de prata em 2017, voltando a participar na edição deste 
ano, que ainda não tem resultados.  Saiba Mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-parabeniza-smel-pelos-31deg-jogos-da-juventude-em-toledo
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-destaca-toledano-por-conquista-de-prata-na-obmep


CPI sobre obra do HR tem mais 3 oitivas e aprova convocação

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Toledo 
que trata das denúncias em torno da obra do Hospital Regio-
nal concluído em 2016 ouviu na quarta-feira, dia 26, mais três 
depoimentos. Em oitivas a partir das 9h a CPI ouviu o enge-
nheiro elétrico José Carlos Cavalari, o engenheiro civil Mauro 
Nestor Huppes e o eletrotécnico da Copel Wolnei Olivo. Na 
segunda-feira, dia 24, a Câmara teve em sua pauta o Requeri-
mento nº 207, solicitando a prorrogação do prazo da CPI. A 
reunião da CPI foi a 14ª realizada e também aprovou a oitiva do 
engenheiro José Carlos de Jesus, que atuou como fiscal da obra. 
Saiba Mais

Na 32º sessão ordinária, realizada nesta segunda-feira (24), foi 
apresentada uma moção de aplausos à Gazeta de Toledo Di-
gital pelos 5 anos de atividades, através do Requerimento nº 
209/2018. Com a criação e expansão da internet os meios conven-
cionais tiveram que se atualizar para não perder seu espaço dian-
te das novas mídias e novos públicos que estão integrando a in-
ternet, aponta o documento subscrito por 8 vereadores..Entenda

Moção aplaude 5 anos do portal da Gazeta de Toledo

Vereadores realizaram a 14ª reunião da CPI sobre as denúncias em rela-
ção à obra 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/cpi-sobre-obra-do-hr-de-toledo-tem-mais-3-oitivas
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-5-anos-do-portal-da-gazeta-de-toledo
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da sessão de 24/09/18

Câmara entrega moções a organizações e personalidades

Alunos e professoras da Escola Miguel Dewes, de Dez de Maio, que al-
cançou 8,5 no Ideb, com a moção da Câmara

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 24, teve a 
entrega de cópias de Requerimentos aprovados em setembro a 
entidades e personalidades, além das escolas que se destacaram 
no Ideb. Três escolas de Toledo – dos distritos de Dez de Maio 
e São Luiz e do bairro Porto Alegre – alcançaram os primeiros 
lugares no Ideb em Toledo. Confira fotos da entrega das moções 
de Câmara de Toledo na sessão ordinária de segunda-feira, dia 
24 de setembro.Confira

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=482&dat_sessao=24/09/2018
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=482&dat_sessao=24/09/2018
https://www.facebook.com/pg/www.toledo.pr.leg.br/photos/?tab=album&album_id=1655621727894542

