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Conselho Tutelar usa Tribuna Livre e pede apoio aos vereadores 

A presidente do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente I, Laurentina Pavan, usou a Tribu-
na Livre da Câmara de Toledo na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 17 de abril. Ela expôs 
dados  da atuação dos conselheiros e pediu apoio dos vereadores, afirmando que os conselheiros 
não usam armas e não contam com mecanismos de segurança. “Não temos nem um guarda mu-
nicipal para nossa defesa”, afirmou a presidente do Conselho Tutelar I, que atende a região da 
Grande Pioneiro, enquanto o Conselho Tutelar II responde pelo restante da cidade.Saiba mais

Laurentina Pavan defendeu também a desvinculação dos conselhos tutelares da Secretaria de Assistência Social
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Cursos vão abordar o planejamento: PPA, LDO e LOA
A Tribuna Livre da Câmara de Toledo abriu espaço na sessão ordinária de segunda-feira, 
dia 10, para o servidor da Prefeitura de Toledo e professor do curso de Ciências Econômicas 
da Unioeste, Luiz Gilberto Birck, que explanou sobre o PPA-Plano Plurianual e o planeja-
mento municipal. Birck, que é servidor municipal de carreira há vários anos, destacou aos 
vereadores o curso que dia 28 vai abordar o PPA, promovido pela Escola do Legislativo e 
Escola de Administração Pública e voltado aos vereadores, servidores e assessores dos ga-
binetes da Câmara. “É uma peça preciosa, porque vai mostrar o caminho do governo por 4 
anos, 3 do prefeito Lucio e um do próximo prefeito”, destacou Birck aos vereadores. Confira

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/conselho-tutelar-usa-tribuna-livre-e-pede-apoio-aos-vereadores
http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/tribuna-livre-aborda-curso-sobre-planejamento-municipal


Ministro Fachin recebe honraria em Toledo no dia 28

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, receberá no próxi-
mo dia 28 de abril o Título de Cidadania Honorária de Toledo. A entrega da hon-
raria será em sessão solene da Câmara de Vereadores no Teatro Municipal, a 
partir das 19h. Logo após a solenidade Fachin ministrará, no mesmo local, uma pa-
lestra sobre o tema “Jurisdição constitucional na jurisprudência do STF”. Entenda

Ministro Edson Fachin durante sessão do Supremo Tribunal Federal em Brasília. 
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Requerimento aborda relatório educacional quadrimestral 
Os vereadores Ademar Dorfschimidt e Leoclides Bisognin, tendo em mente os artigos 2º e 3º da 
Lei “R” nº 12, e o artigo 9º da Lei Complementar nº 101,  solicitaram na Câmara as  razões da não 
apresentação de dados sobre a educação municipal. Eles pedem no Requerimento nº50/2017 
a disposição de informações acerca da não apresentação, por parte da Secretaria Municipal 
de Educação, de Relatórios da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal (audiência públi-
ca) à Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Toledo. Confira

Programa de Gestão de Metas é tema de requerimento
Levando em consideração os artigos 3º e 5º da Lei  “R” nº 31, Os Vereadores Ademar 
Dorfschimidt e Leoclides Bisognin apresentaram na sessão da Câmara na segunda-
-feira, dia 17, o Requerimento nº49/2017. No documento os vereadores solicitam infor-
mações sobre o motivo da falta de apresentação do Programa de Gestão de Metas pelo 
chefe do Poder Executivo Municipal ao Poder Legislativo e à sociedade civil. Veja mais

http://www.toledo.pr.leg.br/assessoria-de-imprensa/noticias/ministro-fachin-recebera-honraria-em-sessao-solene
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7573_texto_integral
http://sapl.toledo.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/7572_texto_integral
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Grupo manifesta-se na Câmara sobre área para a Apac

Um grupo de moradores da região do Jardim Anápolis esteve na sessão da Câmara Municipal, 
quando manifestaram-se com uma faixa contra a instalação no loteamento da unidade da Apac-
-Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. A unidade está sendo pleiteada por To-
ledo junto ao governo estadual. Toledo conta atualmente com 242 detentos, sendo que a Cadeia 
Pública da 20ª Subdivisão Policial tem capacidade para pouco mais de 30 pessoas. Saiba mais

Populares foram à sessão da Câmara Municipal com uma faixa contra a Apac no bairro
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