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Câmara de Toledo adota medidas contra Covid-19 e restringe acesso 

A Mesa Diretora da Câmara aprovou na quarta-feira, dia 18, o Ato n° 7, com uma 
série de medidas em relação à pandemia da Covid-19, causada pelo vírus SAR-
S-CoV-2. As medidas têm validade de 16 dias e incluem a realização das sessões 
ordinárias com acesso limitado a partir já de segunda-feira, dia 23. A medida tam-
bém prevê que por 16 dias terão acesso à Câmara apenas os vereadores, servidores, 
terceirizados e profissionais de veículos de imprensa previamente credenciados junto 
ao Departamento de Comunicação Social. O Ato n° 7 prevê que as sessões ordiná-
rias e reuniões serão disponibilizadas no canal da Câmara no Youtube – www.youtu-
be.com/user/camaratoo e também suspende eventos coletivos não relacionados dire-
tamente às atividades do processo legislativo, além de audiências públicas, sessões 
solenes, sessões de licitação, visitação institucional e outros programas organizados 
pelo Poder Legislativo. As sessões ordinárias e reuniões das Comissões Permanentes 
e especiais contarão apenas com os vereadores e os servidores indispensáveis à reali-
zação dos atos, além dos profissionais de imprensa previamente cadastrados. Confira 

Reunião da Mesa Diretora no dia 18 de março aprovou medidas preventivas à pandemia formalizadas no Ato n° 7   

Foto: Paulo Torres

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-de-toledo-adota-medidas-contra-covid-19-e-restringe-acesso 


Câmara aprecia doação de área para nova sede da Apae em Toledo
Foto: Michael Juliano

A sessão da Câmara de Toledo na segunda-feira, dia 16, teve a leitura da emen-
ta de três projetos de leis que assim iniciaram sua tramitação. A leitura no Peque-
no Expediente incluiu o Projeto de Lei n° 21, que desafeta e autoriza a doação 
de imóvel, com encargos, à Apae-Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais; além do Projeto de Lei nº 22, que institui o Programa Municipal de Plan-
tas Medicinais e de Fitoterápicos de Toledo (ProfiToo) e do Projeto de Lei nº 
23, que altera o Plano de Cargos e Vencimentos para os servidores de Toledo. 
A proposição que doa terreno  à  Apae propõe  área de 5 mil m2 no Jardim Pancera, 
tendo como contrapartida da entidade a construção de sede de 2.437,00m2. Confira          

Projeto que doa área à Apae no Pancera foi lido com mais dois que também iniciaram sua tramitação

   

https://www.toledo.pr.leg.br/camara-aprecia-area-para-nova-apae-e-mais-2-projetos


 Sessão faz silêncio por educadora e jovens mortos em acidente na Parigot       
Foto: Paulo Torres

A sessão da Câmara de Toledo homenageou com um minuto de silêncio na segunda-feira, 
dia 16 de março, os jovens  Gustavo Souza e Ketlhin Dal Piva e a educadora Sonia Milan, 
falecidos no final de semana. A homenagem aos dois jovens foi solicitada na  abertura da 
sessão pelo presidente Antônio Zóio e em seguida a vereadora Marli do Esporte solicitou a 
inclusão da educadora. Gustavo Souza, 20 anos, e Ketlhin Dal Piva, 19 anos, faleceram na 
noite de sábado em acidente na Avenida Parigot de Souza próximo à Avenida Cirne Lima 
quando trafegavam numa motocicleta Kawasaki Ninja 650R no sentido Centro-Coopagro. 
O veículo colidiu na traseira de uma caminhonete Ford Ranger que circulava em sentido 
contrário e foi fazer o retorno na travessia elevada em paver. A morte dos dois jovens moti-
vou debate na Câmara sobre o funcionamento da IML de Toledo, já que os corpos só foram 
liberados aos familiares no domingo devido a uma ordem de serviço que restringe o aten-
dimento. O Requerimento n° 6/2020, subscrito por todos os 19 vereadores de Toledo, foi 
dirigido ao secretário da Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares, em fevereiro, quando 
outra tragédia, na BR 163, num fim de tarde, causou situação semelhante a outra família de 
Toledo pela restrição no atendimento do IML. Confira 

A sessão da Câmara na segunda-feira homenageou os toledanos falecidos no final de semana, incluindo jovens de acidente 

https://www.toledo.pr.leg.br/camara-faz-silencio-por-educadora-e-jovens-mortos-na-parigot 


Aprovado 4,3%, rejeitado consórcio de lixo e votados outros 6 projetos

A sessão de segunda-feira aprovou uma série de projetos e rejeitou a partiicpação de Toledo em consórcio de lixo 

A Câmara de Toledo aprovou em sessão ordinária na segunda-feira, dia 16, o reajuste de 
4,3% aos servidores, previsto no Projeto de Lei n° 18, votado por unanimidade em turno 
final. A sessão também votou o Projeto de Lei n° 133, que “autoriza e ratifica a participa-
ção do Município de Toledo no Consórcio Intermunicipal para a Gestão e Tratamento de 
Resíduos Urbanos do Oeste do Paraná”, o qual foi rejeitado por 10x9. Já  o PL-Projeto de 
Lei n° 146, que institui o Código Municipal de Proteção aos Animais, teve apresentado um 
substitutivo pelos vereadores e assim retorna à Comissão Especial. Foram votados ainda o 
PL 175, que altera o Plano de Cargos e Vencimentos para os servidores públicos municipais; 
o PL 177, que altera o Plano de Cargos e Vencimentos para os servidores municipais; o PL 
n° 13, que altera o regime próprio de previdência dos servidores do Município de Toledo; o 
PL 15, que altera o Plano de Cargos e Vencimentos para os servidores municipais; o Projeto 
de Lei n° 17, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementar e especial de R$ 
5,4 milhões no orçamento municipal, todos do Poder Executivo e aprovados por unanimi-
dade. Os vereadores aprovaram ainda o PL 8, da vereadora Marli do Esporte, que declara de 
utilidade pública a Associação Beneficente Cultural de Apoio às pessoas com Câncer e Pós 
Câncer (Amigas do Bem Viver). Entenda

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/presidente-da-camara-lamenta-morte-de-waldemiro-merlo
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