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CARTA DE REPÚDIO 

Excelentíssimo Senhor 

Antônio Sérgio Freitas 

Presidente Câmara Municipal 

Toledo-PR 
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Vimos, servidores da secretaria municipal de esportes e lazer de Toledo, através desta 

expressar nosso repúdio as afirmações feitas pelo vereador Genivaldo Paes, em tribuna na 

sessão ordinária do dia 10/08/2020 na Câmara Municipal de Toledo, referimos o trecho que 

compreende de 1h17m05s até 1h17m55s da gravação que se encontra no canal oficial da 

referida casa no youtube. 

A secretaria de esportes hoje é composta por 41 Técnicos desportivos (4 destes afastados), 2 

motoristas, 4 estagiários, 3 coordenadores em cargos comissionados, 1 assistente em 

manutenção e 2 assistentes administrativos. Totalizando 53 profissionais. 

Em períodos compreendidos como normais, nossa secretaria tem em média 30.000 

atendimentos mês. 

55 pontos de atendimentos com esporte de iniciação, atividades de lazer e recreação em todas 

as escolas do município, e eventos variados com o projeto Brinca Toledo e atendidos 38 grupos 

de idosos na cidade e interior. 

Dados estes constam na prestação de contas apresentada quadrimestralmente na referida 

câmara, logo após a prestação do executivo municipal. 

Somos referência na realização de eventos esportivos nas suas mais variadas áreas, tanto que 

nos dois últimos anos foram realizadas duas fases finais das maiores competições do estado 

(Jogos da Juventude 2018 e Jogos Abertos em 2019), com excelência! 

Todos os resultados de nossos atletas vem do suor de nosso trabalho, haja visto que mais de 

90% de nossos atletas são oriundos de nossas escolhinhas de iniciação esportiva, não pagamos 

atletas! 

Durante a pandemia, estamos executando trabalhos de fiscalização e orientação referente ao 

COVID-19, servindo de exemplo ao estado nas medidas executadas por nós. Inclusive, 

profissionais estes, passando a serem nomeados autoridades sanitárias. 

Consideramos que, toda e qualquer informação e ou dúvida pertinente às atividades 

desenvolvidas e apoiadas pela secretaria municipal de esportes e lazer podem e devem ser 

questionadas junto à mesma previamente a divulgação, conforme feito anteriormente por 

outros vereadores através de requerimento enviado formalmente, visando evitar equívocos 

como o ocorrido. 

Sem mais, todos os servidores da secretaria encontram-se à disposição. 
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NOME ASSINATURA 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 
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DESPACHO DA PRESIDÊNCIA N° 409.2020 

Considerando protocolo n° 1441/2020, encaminho ao Departamento 
Administrativo, para publicação e arquivamento. 

Toledo, 25 de agosto de 2020. 

Antonio Zbio 

Presidente da Câmara Municipal de Toledo 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - Centro - CEP 85990-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 

~.toledo.pr.leg.br. 	camarac-toledo.pr.gov.br  
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