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Câmara debate prorrogar CPI das denúncias sobre obra do HR 

A Câmara de Toledo aprecia em sua próxima sessão ordinária, no 
dia 24 de setembro, às 14h, a CPI criada para apurar denúncias em 
torno da obra do Hospital Regional. A Comissão Parlamentar de 
Inquérito atua desde 30 de maio e seu prazo final está chegando 
ao fim mas ainda faltam depoimentos e documentos. A CPI ouviu 
os auditores que em seu relatório deram base à sua convocação, 
além dos engenheiros da empreiteira e arquiteto que atuou no 
projeto, mas não ouviu ainda depoimentos considerados impor-
tantes, como um já aprovado para oitiva do engenheiro José Car-
los Cavalari e ainda o depoimento do fiscal da obra, José Carlos de 
Jesus, entre outros.   Saiba mais

A CPI sobre as denúncias em torno da obra do Hospital Regional atua 
desde maio 

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-debate-prorrogacao-da-cpi-das-denuncias-sobre-hr


Funerária toledana recebe moção de aplausos por 30 anos de atividade

O Requerimento 197/2018, apresentado na 31° sessão ordiná-
ria da Câmara, nesta segunda feira (17),  propôs uma moção de 
aplausos à Funerária Cristo Rei, pelos 30 anos de atividade em 
Toledo. A Funerária Cristo Rei é de Marechal Cândido Rondon, 
mas tem sua matriz em Toledo e 4 filiais, em Santa Catarina e na 
cidade de Cascavel, no estado do Paraná. Saiba Mais

Moção destaca Ideb 8,5 da Escola Miguel Dewes, de Dez de Maio

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 17 de setembro, 
teve apresentado o  Requerimento nº 199, subscrito por 18 vereadores, 
propondo moção de aplausos à Escola Municipal Miguel Dewes pela 
conquista do primeiro lugar no Ideb do Município de Toledo. O Ideb da 
escola do Distrito de Dez de Maio superou a meta nacional e chegou a 
8,5. O Ideb é considerado o principal indicador de qualidade da educa-
ção brasileira. A meta para o Brasil é alcançar até o ano de 2021 a média 
6, patamar educacional correspondente ao de países da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Confira

A  Escola Municipal Miguel Dewes, de Dez de Maio, no Desfile da Inde-
pendência no Parque Ecológico

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/funeraria-recebe-mocao-por-30-anos-de-atividade-em-toledo
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-destaca-ideb-8-5-da-escola-miguel-dewes-de-dez-de-maio


A Escola Municipal Arsenio Heiss, do Jardim Porto Alegre, atende 417 alunos

A Câmara de Toledo destacou  na sessão da segunda-feira, dia 17, a 
conquista do segundo lugar no Ideb-Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica de Toledo pela Escola Municipal Arsenio Heiss, do 
Jardim Porto Alegre. Através do Requerimento nº 200, subscrito por 
18 vereadores, a sessão teve apresentada moção de aplausos pela con-
quista do segundo melhor Ideb de Toledo, com nota 7,9. A Escola Mu-
nicipal Arsenio Heiss, do Jardim Porto Alegre, tem 417 alunos, sendo 
que 49 integrantes das turmas do quinto ano fizeram a prova. Entenda

Câmara destaca Ideb 7,9 da Escola Arsenio Heiss, do Porto Alegre 

Projeto prevê isenção para atletas idosos em eventos esportivos 
Foi lido na sessão de segunda-feira, dia 17,  o Projeto de Lei nº 
147, do vereador Vagner Delabio, que “dispõe sobre a isenção da 
taxa de inscrição em competições esportivas no Município para 
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos”. A proposição 
prevê a  isenção da taxa de inscrição em competições esportivas 
aos idosos que recebem até 2 salários mínimos visando “garan-
tir aos homens e mulheres da Melhor Idade, as condições para 
o pleno exercício da cidadania”. A proposta do vereador Vagner 
Delabio é que o benefício contemple idosos com renda até 2 sa-
lários mínimos e residentes em Toledo.  Confira

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-destaca-ideb-7-9-da-escola-arsenio-heiss-do-porto-alegre
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/projeto-preve-isencao-a-atletas-idosos-em-eventos-esportivos


Sessão faz minuto de silêncio por esportista e paciente da UPA

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 17, realizou 
um minuto de silêncio como homenagem ao esportista Colemar 
Bonissoni e a Wilson Lopes, por solicitação do vereador Valtencir 
Careca, além de Zelide Simioni, paciente da UPA Ivo Rocha, por 
solicitação da vereadora Olinda Fiorentin. Os vereadores lembra-
ram ainda Neusa Maria Meotti Seledes, de Novo Sarandi, irmã do 
servidor da Câmara Alberi Meotti, que faleceu no dia 10 de setem-
bro. Diante das solicitações, conforme prevê o Regimento Interno 
da Câmara, o presidente Renato Reimann pediu aos demais verea-
dores e presentes à sessão que se colocassem em pé e mantivessem 
silêncio como homenagem aos falecidos.Saiba Mais

Na 31a sessão ordinária da Câmara, realizada nesta segunda fei-
ra (17), foi apresentada uma moção de aplausos ao Clube Atlé-
tico Toledense pela conquista do 3º Lugar na Copa Amop de 
Futsal Masculino, através do Requerimento 198/2018. A edi-
ção de 2018, contou com a presença de 23 equipes, e Tole-
do esteve representado pelo Clube Atlético Toledense, que 
na sua primeira participação conquistou o 3º lugar.Entenda

Câmara faz moção a futsal masculino pelo 3° lugar na Copa Amop 

Vereadores e o público da sessão fizeram silêncio em homenagem aos 
falecidos

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/sessao-lembra-esportista-e-paciente-da-upa-em-minuto-de-silencio
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-faz-mocao-a-futsal-masculino-pelo-3deg-lugar-na-copa-amop


Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

Veja todas as propostas 
da sessão de 17/09/18

A Câmara de Toledo teve apresentado o Requerimento nº 
201, subscrito por 18 vereadores, destacando Escola Muni-
cipal de São Luiz do Oeste pela conquista do terceiro me-
lhor Ideb do Município de Toledo. O documento foi apre-
sentado na sessão de segunda-feira, dia 17 de setembro, 
destacando que a Escola de São Luiz atingiu a nota 7,5, su-
perior à meta estipulada pelo MEC-Ministério da Educação 
e Cultura. A Escola Municipal de São Luiz do Oeste obteve 
a conquista ao participar pela primeira vez do Ideb. Entenda

Moção de 18 vereadores destaca Ideb 7,5 da Escola de São Luiz  

A instituição localizada em São Luiz possui fanfarra e atende 73 alunos, 
sendo que 11 alunos do 5º ano fizeram a avaliação

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=479&dat_sessao=17/09/2018
http://sapl.toledo.pr.leg.br/consultas/pauta_sessao/pauta_sessao_plen_mostrar_proc?cod_sessao_plen=479&dat_sessao=17/09/2018
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-de-18-vereadores-destaca-ideb-7-5-da-escola-de-sao-luiz

