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Vereadores definem homenagens da Câmara no aniversário de Toledo

Os vereadores de Toledo definiram as homenagens que serão realizadas pelo Poder Legislativo 
por ocasião das comemorações dos 65 anos de emancipação política do município, comemo-
rados em 14 de dezembro. Em reunião com votação fechada nesta quarta-feira, dia 16, a partir 
das 10:30h, os vereadores definiram os nomes do ministro da Saúde e deputado federal licen-
ciado Ricardo Barros para receber o Título de Cidadania Honorária e da professora Lourdes 
Kappes, professora estadual até abril e treinadora das equipes municipais de basquete, para a 
Medalha Willy Barth. Os nomes foram aprovados pelos 18 vereadores presentes. Veja mais

Reunião aprovou os nomes dos homenageados por unanimidade dos 18 vereadores presentes 

Projeto prevê reajuste do Per Capita a entidades educacionais
A Câmara de Toledo está apreciando o Projeto de Lei nº 97, que reajusta “os auxílios fi-
nanceiros per capita a serem concedidos pelo Município de Toledo” às entidades fi-
lantrópicas de educação infantil integrantes do Sistema Municipal de Ensino de Tole-
do. A proposta, de autoria do Poder Executivo, foi enviada ao Poder Legislativo no dia 
4 e pretende repor o valor dos repasses à Creche Lions Ledi Maas e Aldeia Infantil Be-
tesda, que não são reajustados desde 2013. A proposta já foi apreciada na CLR-Co-
missão de Legislação e Redação e CFO-Comissão de Finanças e Orçamento. Confira
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http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/vereadores-definem-homenagens-da-camara-no-aniversario-de-toledo
http://www.toledo.pr.leg.br/projeto-preve-reajuste-do-per-capita-a-entidades-educacionais


CPI da coleta de resíduos define nomes e sistema de trabalho

A CPI que vai apurar eventuais omissões do Poder Executivo quanto à coleta seletiva de 
resíduos foi instalada nesta quarta-feira, dia 16, em reunião na Câmara Municipal a par-
tir das 10:30h. Na reunião foi eleito o vereador Airton Savello como presidente e em se-
guida ele designou como relator o vereador Neudi Mosconi. Integram ainda a CPI, como 
membros, os vereadores Albino Corazza, Pedro Varela e Ademar Dorfschmidt. Entenda

Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada na quarta-feira na Câmara Municipal de Toledo 
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Câmara aprova contas de 2014 do Executivo em turno final

A Câmara Municipal de Toledo aprovou 
por unanimidade o Projeto de Resolução nº 
9, que “dispõe sobre a prestação de contas 
do Poder Executivo do Município de To-
ledo, referente ao exercício financeiro de 
2014”. A proposta, de autoria da Mesa Dire-
tora da Câmara, foi apreciada em duas ses-
sões com prioridade regimental, não sendo 
realizado em ambas o Grande Expediente, 
espaço da sessão destinado aos pronuncia-
mentos dos vereadores e líderes de banca-
das. A proposta foi aprovada em turno fi-
nal nesta segunda-feira, dia 14. Saiba mais

Sessão de segunda-feira teve andamento diferenciado 
devido à prioridade regimental às contas municipais
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http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/cpi-da-coleta-de-residuos-define-nomes-e-sistema-de-trabalho
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-contas-do-executivo-de-2014-em-votacao-final
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Extraordinária sexta vota incentivos à Festa do Porco
Uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Toledo apreciará na sexta-
-feira, dia 18, a partir das 14h, quatro proposições visando reajustar repasses a en-
tidades educacionais, incentivar a Festa do Porco no Rolete, autorizar investi-
mento municipal em imóvel estadual e remanejar recursos orçamentários.  O 
projeto 97, do Executivo, já estava em tramitação no Legislativo, enquanto os outros três 
deram entrada na sessão ordinária de segunda-feira, quando forma lidos e encaminhados
pelo presidente Renato Reimann às Comissões Permanentes, que re-
alizaram reuniões extraordinárias para apreciar as propostas. Confira
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