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Estado do Paraná

ATA  DA  20ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE  TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. Aos trinta dias do mês de agosto do
ano de dois mil  e dezoito (30.08.2018),  quinta-feira,  às nove horas dois minutos
(09h02min),  na  sala  de  reuniões da  Câmara  Municipal  de  Toledo,  teve  início  a
vigésima reunião  da  Comissão  de  Trabalho,  Administração  e  Serviços  Públicos,
presidida pela vereadora Janice Salvador. A presidente saudou todos os presentes e
solicitou  ao  vereador  Genivaldo  Paes,  secretário,  que  fizesse  a  chamada  dos
membros da Comissão. Estavam presentes os vereadores Airton Savello, Genivaldo
Paes, Leoclides Bisognin, Pedro Varela e a vereadora Janice Salvador.  Havendo
quórum legal, a presidente declarou aberta a reunião. Estavam presentes também,
para acompanhar a reunião e desenvolver os trabalhos legislativos, os servidores da
Câmara, Rodrigo Antonio Bilibio e Lucas Ricardo Teodoro. Para iniciar, a presidente
colocou  em  votação  a  ata  da  décima  nona  reunião  ordinária  desta  comissão,
realizada no dia  dois  de agosto,  sendo aprovada por  unanimidade.  Em seguida,
passou-se para a NOMEAÇÃO DE RELATORES das matérias em pauta. Projeto de
Lei nº  127, de 2018, do Poder Executivo, que altera a legislação que dispõe sobre o
Plano de Cargos e Vencimentos para os servidores públicos municipais de Toledo. Para
este  projeto,  a  vereadora  Janice  Salvador  foi  designada  como  relatora.  Após,  a
presidente comunicou o número de faltas e presenças dos membros.  Cumprida a
finalidade da reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, e
nada mais havendo para ser tratado, a presidente agradeceu a presença de todos e
declarou  encerrados  os  trabalhos  às  nove  horas  e  cinco  minutos  (09h05min),
determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por ele e pelos demais membros
da comissão presentes.
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