
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO  ORDINÁRIA DA COMISSÃO  DE  TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.  Aos oito dias do mês de março do
ano de dois mil e dezoito (08.03.2018), quinta-feira, às nove horas e cinco minutos
(9h05min), na sala de reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve início a terceira
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,  Simone Radons Mombach,  Viviane Kaghofer  e  Lucas Ricardo Teodoro.
Para iniciar, a presidente colocou em votação a ata da segunda reunião ordinária
desta  comissão,  realizada  no  dia  primeiro  de  março,  sendo  aprovada  por
unanimidade.  Em  seguida,  passou-se  para  a  NOMEAÇÃO  DE  RELATORES.
Projeto de Lei nº 12, de 2018, do Poder Executivo, que estabelece critérios para a
qualificação como organizações sociais de pessoas jurídicas de direito privado, sem
fins  lucrativos,  cujas  atividades  sejam  relacionadas  com  as  áreas  social,
educacional,  ambiental,  de  desenvolvimento  científico  e  tecnológico,  cultural,
esportiva e de saúde.  Para este projeto, a vereadora Janice Salvador foi designada
como  relatora.  Projeto  de  Lei  nº  25,  de  2018,  do  Poder  Executivo,  que  altera  a
legislação que dispõe sobre o Serviço de Inspeção Municipal – Produtos de Origem
Animal (SIM/POA), no Município de Toledo.  Para este projeto, o vereador Genivaldo
Paes  foi  designado  como  relator.  Neste  momento,  o  vereador  Leoclides  Bisognin
solicitou que o Projeto de Lei nº 12, de 2018, fosse discutido com os técnicos da Poder
Executivo e com o Conselho de Assistência Social.  A presidente concordou com a
sugestão. Após, a presidente comunicou o número de faltas e presenças dos membros.
Na  sequência,  foram  apresentadas  as  matérias  para  VOTAÇÃO  DE  PARECER.
Projeto de Lei nº 188, de 2017, da Mesa, que altera a legislação que regulamenta a
progressão por qualificação dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo
do Município de Toledo.  O relator deste projeto, vereador Pedro Varela, apresentou
uma emenda ao projeto. A coordenadora do Departamento Legislativo, Simone Radons
Mombach, explicou o conteúdo da emenda, que após, foi debatida entre os presentes.
Colocada em votação, a emenda foi aprovada. Ato contínuo, o relator apresentou o seu
relatório que era com parecer favorável ao projeto. Consultados os demais membros da
comissão e após suas considerações, todos acompanharam o voto do relator. Assim
sendo, o projeto teve o seu parecer aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 10,
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.  O relator
deste  projeto,  vereador  Airton  Savello,  fez  uma  explanação  acerca  do  mesmo,
salientando que o seu relatório era com parecer favorável ao projeto. Consultados os
demais  membros  da  comissão  e  após  suas  considerações,  o  vereador  Leoclides
Bisognin votou contrário ao parecer e os vereadores Pedro Varela, Genivaldo Paes e a
vereadora Janice Salvador acompanharam o voto do relator. Assim sendo, o projeto
teve o seu parecer aprovado por maioria.  Projeto de Lei nº  169, de 2017, do Poder
Executivo,  que  institui  o  Programa  de  incentivos  para  o  pagamento  de  débitos
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oriundos  de  multas  impostas  pelo  PROCON  TOLEDO.  O  relator  deste  projeto,
vereador Leoclides Bisognin, informou que ainda estava aguardando a manifestação do
Conselho de Proteção e Defesa do Consumidor. Ao final, o vereador Leoclides Bisognin
comunicou a realização da Audiência Pública para instruir o processo de apreciação do
Projeto de Lei n° 190, de 2017, que "institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de
Toledo”, na sexta-feira, dia nove de março, às dezoito horas e trinta minutos. 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 trinta e cinco minutos (9h35min) do
dia oito de março de dois mil e dezoito (08.03.2018), determinando a lavratura desta
ata, que vai assinada por ele e pelos demais membros da comissão presentes.
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APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO
Sala de Reuniões, 15 de março de 2018

Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos

Ata da 3ª reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, realizada no dia 8 de março de 2018.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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