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Câmara aprecia autorização de empréstimo de R$ 12 milhões 

A Câmara de Toledo está apreciando autorização ao Poder Exe-
cutivo para contratar operação de crédito de R$ 12 milhões com a 
Caixa Econômica Federal. Os recursos seriam emprestados atra-
vés do Finisa – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamen-
to e seriam destinados  “à pavimentação, recape e reurbanização 
de vias urbanas”. É o que prevê o Projeto de Lei nº 166,  que foi  
apresentado ao Legislativo no dia 11 de outubro e despachado às 
Comissões Permanentes para apreciação inicial. No dia 30 a CL-
R-Comissão de Legislação e Redação realizou reunião ordinária 
onde participou o secretário da Fazenda Balnei Rotta para expli-
car a proposição do Poder Executivo. Saiba mais

Comissão de Legislação e Redação iniciou apreciação ouvindo o secretário 
da Fazenda sobre o pedido de empréstimo

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/camara-aprecia-autorizar-emprestimo-de-r-12-milhoes


Clube recebe moção por títulos no Paranaense de XCM e MTB

Moção foi proposta na sessão ordinária de segunda-feira da Câmara de To-
ledo

Na segunda feira, dia 05, na 38ª sessão ordinária da Câmara de To-
ledo, foi apresentada uma moção de aplausos às equipes do Clube 
Toledense de Ciclismo, através do Requerimento n° 241/2018. A 
manifestação da Câmara foi proposta pela conquista pelo Clube de 
Ciclismo dos títulos de campeão paranaense de XCM e campeão do 
Circuito Vale do Iguaçu de MTB, através de seus atletas. O MTB 
é o ciclismo de montanha, ou Mountain Bike e tem no XCM, tam-
bém denominado Trip Trail ou Maratona, com percursos de 20 
a 40 quilômetros, uma das modalidades mais conhecidas..Entenda

Projeto na Câmara prevê monitoramento em escolas e CMEIs
Foi lido na sessão de segunda-feira, dia 5 de novembro, o Projeto de Lei 
nº 179, que prevê a instalação de câmeras de  monitoramento nas escolas 
e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da rede pública mu-
nicipal de ensino de Toledo. A proposição, de autoria da vereadora Olin-
da Fiorentin, prevê a medida  nas principais áreas internas e externas de 
uso coletivo, vedando a instalação em banheiros, vestuários, salas de aula e 
outros locais de reserva de privacidade individual, assim como ambientes 
de acesso ou uso restrito. A proposta prevê ainda prioridade na implanta-
ção das câmeras de monitoramento para as escolas situadas em áreas com 
maior índice de violência, vandalismo e tráfico de drogas. Entenda 

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/clube-recebe-mocao-por-titulos-no-paranaense-de-xcm-e-mtb
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/projeto-na-camara-preve-monitoramento-em-escolas-e-cmeis


  Equipe de bolão feminino recebe moção por título inédito

Foi apresentada na Câmara de Toledo uma moção de 
aplausos à equipe feminina de bolão de Toledo, pela con-
quista do 1º lugar no Campeonato Paranaense de 2018. 
O torneio foi disputado na cidade de Medianeira e Tole-
do ficou com o título, somando 1691 pontos, contra 1681 
de Medianeira, vice-campeã. É a primeira vez que as mu-
lheres da equipe, coordenada pelo técnico Vilson Vicen-
te Wolfart, chegam à fase final do campeonato.  Entenda

Atletas toledanas tiveram proposta homenagem pelos vereadores devido ao 
título inédito 

Moção destaca toledano eleito melhor atacante do Paranaense Sub-16

Na sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 5 
de novembro, foi apresentado o Requerimento nº 242, 
que propõe moção de aplausos ao atleta de voleibol Lukas 
Bergmann, eleito melhor atacante do Paraná Sub-16. O 
atacante Lukas Bergmann foi eleito neste fim de semana 
como o melhor atleta de sua posição no Campeonato Pa-
ranaense de Voleibol da Série A, conforme destacam os 
7 vereadores que subscreveram a proposição.Saiba Mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/equipe-de-bolao-feminino-recebe-mocao-por-titulo-inedito?_authenticator=4fae3293904d56ce71242ee06cd4d95626658ec1
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-destaca-toledano-melhor-atacante-do-paranaense-sub-16
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Câmara de Toledo aprecia visitas de animais a pacientes do SUS 

Foi lido na sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, 
dia 5, iniciando sua tramitação, o Projeto de Lei nº 178, que 
prevê o ingresso de animais domésticos e de estimação para 
visita de pacientes internados em hospitais que integram a 
rede pública e privada do Sistema Único de Saúde (SUS), 
no Município de Toledo. A proposição da vereadora Janice 
Salvador foi lida na sessão e encaminhada às respectivas Co-
missões Permanentes. O Projeto de Lei nº 178 prevê “a en-
trada e permanência por prazo predeterminado de animais 
domésticos e de estimação em visitas a pacientes, durante a 
internação em hospitais”. A proposta tem por base a Terapia 
Assistida por Animais - (TAA), que utiliza animais domés-
ticos como facilitadores de abordagem e de estabelecimen-
to de terapias alternativas aos adoentados. A justificativa da 
proposição aponta que a TAA  auxilia significativamente no 
tratamento e cura de doençaConfira

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/489
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/489
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-de-toledo-aprecia-visitas-de-animais-a-pacientes-do-sus

