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    Audiência expôs gastos de 26,89% com saúde

A Câmara de Toledo realizou audiência pública no dia 
26 de setembro, para a prestação de contas de receitas e 
ações desenvolvidas no segundo quadrimestre no setor 
de saúde municipal toledano, conforme prevê a Lei Com-
plementar n° 141/2012. A secretária de Saúde de Toledo, 
Denise Liel, expôs com sua equipe os dados à CSS. Além 
dos vereadores a audiência reuniu populares e integran-
tes do Conselho de Saúde, juntamente com servidores, 
mostrando que os gastos com saúde atingiram 26,89% 
contra um percentual previsto em lei de 15%. Confira

No dia 26 audiência expôs as receitas e serviços da Saúde no quadrimestre

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-aprova-norma-sobre-placas-de-inauguracao-de-obras
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/audiencia-na-camara-expoe-gastos-de-26-89-com-saude


  Audiência na Câmara expõe dados da Educação  

Audiência expôs aos vereadores e demais presentes e internautas os dados 

A Câmara de Toledo reuniu no dia 25, os vereadores 
integrantes da CEC-Comissão da Educação, Cultura e 
Desporto para prestação de contas da SMED-Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura sobre o segundo 
quadrimestre. A audiência, prevista em lei municipal, 
ouviu a secretária da pasta, Edna Schaeffer Amaral, so-
bre as atividades previstas e as ações desenvolvidas. A 
audiência reuniu os vereadores da CEC Janice Salvador, 
Pedro Varela, Ascânio Butzge e Marly Zanete e ainda 
Marcos Zanetti e equipe da Educação. Entenda
Moção aplaude professora em programa do Legislativo

A sessão da Câmara na segunda-feira, dia 30, teve 
apresentado o Requerimento nº 320, que propôs mo-
ção de Aplausos a Vaniria Teixeira de Souza pela par-
ticipação no programa “Estágio Participação”. Ela 
atua no Estado e coordena a área de Ciências e Edu-
cação Ambiental do Município de Toledo. Confira.

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/audiencia-publica-na-camara-expoe-dados-da-educacao
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-professora-participante-de-programa-do-legislativo


Emdur presta contas na Câmara em audiência da CFO

.
A Câmara de Toledo encerrou na sexta-feira, dia 27, 
uma série de audiências públicas para prestação de con-
tas de atividades, receitas e despesas em várias áreas 
da administração toledana. Na sexta-feira a audiência 
pública foi para que a Emdur realizasse a apresentação 
semestral das contas aos vereadores da CFO-Comissão 
de Finanças e Orçamento. A audiência reuniu represen-
tantes da Emdur e ainda os vereadores Walmor Lodi e 
Janice Salvador, entre outros. Confira

Moção parabeniza aluna por Olimpíada de Ciências
A Câmara de Toledo teve apresentado o Requerimen-
to nº 319, de moção de Aplausos à estudante Isabelle 
Sodoski Mansur Duarte, pela classificação à 2ª Fase da 
Olimpíada Nacional de Ciências. A homenagem à es-
tudante do Colégio Estadual Morais Rego, proposta 
na sessão de segunda-feira, dia 30, foi subscrita por 13 
parlamentares Veja Mais

 Diretores da Emdur expuseram aos vereadores a atuação no semestre

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/emdur-presta-contas-na-camara-em-audiencia-da-cfo
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-parabeniza-participante-da-olimpiada-de-ciencias


Câmara entrega moções a entidades e personalidades

A Câmara de Toledo realizou a entrega na segunda-
-feira, dia 30, das homenagens propostas durante o 
mês a entidades e personalidades que se destacaram 
por conquistas ou comemorações. O ato de entrega 
foi realizado antes da sessão ordinária, reunindo au-
toridades e lideranças, entre elas o delegado-chefe da 
20ª SDP-Subdivisão Policial, Antônio Donizetti Bo-
telho, patronagem do CTG Galpão Gaúcho, repre-
sentantes da AABB-Associação Atlética Banco do 
Brasil, representantes da GR de Toledo e a técnica 
Anita Klemann, 19° BPM e Unioeste, entre outras 
autoridades, entidades e lideranças. Confira

 Moção aplaude CTGs e loja pela 11ª Semana Farroupilha
A sessão da Câmara de Toledo teve apresentado o 
Requerimento nº 318, de  moção de Aplausos aos 
Centros de Tradição Gaucha Chama Crioula, Que-
rência Amada e Estância da Liberdade e Recanto do 
Gaúcho, pela realização da 11° Semana Farroupilha. 
A proposição foi subscrita por 16 vereadores e apre-
sentada na sessão ordinária de segunda-feira, dia 30 
de setembro.. Entenda

Integrantes do CTG Galpão Gaúcho recebem moção.

https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/camara-entrega-mocoes-a-entidades-e-personalidades-2
https://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/mocao-aplaude-ctgs-e-loja-gaucha-pela-11a-semana-farroupilha


Confira notícias da Câmara 
Municipal de Toledo em 

www.toledo.pr.leg.br

Veja todas as propostas 
da sessão de 30/09/19

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/537
https://sapl.toledo.pr.leg.br/sessao/pauta-sessao/537

