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Tribuna Livre expõe avaliação do Plano de Educação 2015-24

A Tribuna Livre da sessão ordinária de segunda-feira da Câmara Municipal foi utilizada 
pelo presidente do Fórum Municipal de Educação de Toledo, Leandro de Araújo Cresta-
ni. O presidente para o mandato 2017-18 disse que sua missão é avaliar e buscar a im-
plantação Plano Municipal de Educação aprovado pela Câmara Municipal em 2015. Nes-
te sentido ele disse que pretende uma articulação com o Legislativo, Executivo e com o 
Judiciário para que o Plano de Educação de Toledo seja executado. A proposta, aprova-
da na forma da Lei Municipal 2.195/2015, tem as metas para o setor até 2024. Veja mais

Presidente do Forum da Educação de Toledo fala aos vereadores na Tribuna Livre

Vereadores propõem moção de aplausos à BRF 
A marca Sadia existe desde 1944, mas a fábrica que viria a ter em Toledo só foi inau-
gurada em 1964, naquela época com o nome de Frigorífico Pioneiro, depois adqui-
rido pela empresa de Attílio Fontana no seu processo de expansão ao Paraná e ao Bra-
sil. Levando em consideração a importância da atual BRF S/A para o Município de 
Toledo, e também para todo o Brasil, no Requerimento nº 102/2017, assinado por to-
dos os vereadores da Câmara de Toledo, é pedida uma Moção de Aplausos a esta 
planta industrial, homenageando os 53 anos de atividade no município. Entenda
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Câmara realiza audiência sobre emenda ao PPA 2018-21
A Câmara Municipal realizou audiência pú-
blica na terça-feira, dia 20 de junho, às 16h, 
para tratar sobre a Emenda Aditiva nº 4 ao 
PPA-Plano Plurianual 2018-2021. A propos-
ta em apreciação no Poder Legislativo foi en-
viada pelo Poder Executivo e altera o Projeto 
de Lei nº 45, o qual dá forma ao Plano Plu-
rianual de Toledo para o período 2018-21. A 
Emenda nº 4 foi enviada ao Legislativo pelo 
prefeito Lucio de Marchi  revendo os valo-
res projetados para ações e receitas em algu-
mas áreas do orçamento municipal estimado 
para os próximos quatro anos. Saiba mais

Extraordinária aprecia 2 projetos e homenageia mãe de vereador

A Câmara Municipal apreciou em sessão extraordinária o Projeto de Lei nº 70, que au-
toriza a abertura de créditos de R$ 3,15 milhões no orçamento de Toledo, e o Projeto de 
Lei nº 59, que autoriza a prestação de serviços na sede da Sociedade Santa Cecília, do 
Distrito de Dois Irmãos. Os projetos foram votados em sessão quarta-feira, dia 21, sendo 
aprovados por unanimidade pelos vereadores presentes. A sessão extraordinária também 
homenageou com um minuto de silêncio a senhora Ana Maria de Paula, mãe do vice-pre-
sidente da Câmara, Airton Paula, que falecera durante a madrugada, aos 83 anos. Confira

Vereadores homenagearam mãe do vice-presidente da Câmara com minuto de silêncio
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Audiência discutiu a proposta de alteração encaminha-
da à Câmara pelo Executivo 
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Audiência debate projeto da LDO 2018 no dia 4 
A Câmara Municipal realiza no próximo dia 4 de julho, às 18:30h, audiência pública para de-
bater a LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. A proposta foi formalizada no Projeto 
de Lei nº 71, que “estabelece as metas e prioridades da administração municipal para o exer-
cício de 2018, além de orientações à elaboração do Orçamento-Programa do Município de 
Toledo, para o exercício de 2018”. A Câmara Municipal recebeu a proposta do Poder Execu-
tivo no dia 14 de junho, quando ela foi entregue pelo prefeito Lucio de Marchi ao presidente 
da Câmara, Renato Reimann, em solenidade na Presidência do Legislativo às 14h. Entenda
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