
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

P A U T A

SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR E SEGURANÇA PÚBLICA.

Auditório e Plenário Edílio Ferreira da Câmara Municipal de Toledo
16 horas do dia 9 de abril de 2015

NOMEAÇÃO DE RELATOR

PROJETOS DE LEI

Projeto de Lei nº 36, de 2015, do Poder Excecutivo, que Institui o Dia da Segurança Pública no Município
de Toledo;

IMPLEMENTAÇÃO À LEI ORGÂNICA

Artigos a serem implementados, conforme o Art. 4° das disposições Transitórias da Lei Orgânica:
“As leis complementares e ordinárias previstas nesta Lei Orgânica deverão ser editadas até o final
da sessão legislativa de 2015”.

Art. 9° - Compete ao Município:

XXVI  -  regulamentar,  licenciar,  permitir,  autorizar  e  fiscalizar  a  afixação  de  cartazes,  anúncios,  emblemas e
quaisquer outros meios de propaganda e publicidade, em logradouros públicos ou visíveis destes, ou em locais de
acesso ao público; (Acréscimo: ELOM nº 8/2012)

Os projetos, pareceres das comissões e pareceres jurídicos encontram-se à disposição no SAPL e na rede interna da Câmara:
U: / público.
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