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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE.
Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete (29.06.2017),
quinta-feira, às quinze horas e oito minutos  (15h08min), na sala de reuniões da
Câmara Municipal  de Toledo,  teve início  a quinta reunião da  Comissão do Meio
Ambiente,  dirigida  pelo  vice-presidente,  vereador  Ademar  Dorfschmidt.  O  vice-
presidente  saudou  todos  os  presentes  e  solicitou  ao  vereador  Corazza  Neto,
secretário, que fizesse a chamada dos membros da Comissão. Estavam presentes
os vereadores Antonio Zóio, Corazza Neto, Edmundo Fernandes e Valtencir Careca.
Estava ausente  o  vereador  Ademar  Dorfschmidt.  Havendo quórum legal,  o  vice-
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, o vice-
presidente colocou em votação a ata da quarta reunião ordinária desta comissão,
realizada  no  dia  vinte  e  cinco  de  maio,  sendo  aprovada  por  unanimidade.  Em
seguida, o vice-presidente informou o recebimento do comunicado protocolizado pelo
servidor Daniel  Augusto Bernardi Scopel,  sob o número 1062/2017, que tratava da
implementação à Lei Orgânica. Dito isto, a coordenadora do Departamento Legislativo,
Simone  Radons  Mombach,  prestou  mais  esclarecimentos  sobre  o  tema.  Após,  o
vereador  Corazza  Neto  fez  uso  da  palavra.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião  da
Comissão do Meio Ambiente, e nada mais havendo para ser tratado, o vice-presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às quinze horas e
dezoito minutos (15h18min) do dia vinte e nove de junho de dois mil  e dezessete
(29.06.2017), 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, 8 de setembro de 2017

Comissão do Meio Ambiente

A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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