
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

Ofício n° 14/2019 - CM 

Toledo, 30 de janeiro de 2019. 

A Sua Excelência o Senhor 
SANDRES SPONHOLZ 
Promotor de Justiça 
Rua Almirante Barroso, 3200 - Centro 
Toledo — PR 

Assunto: Solicitação de prorrogação de prazo (NF n° 0148.18.002540-2). 

Senhor Promotor, 

Em consideração ao informado pelo vereador Leoclides Bisognin, 
conforme Ofício n° 001/GAB-LB, de 29 de janeiro de 2019, sob protocolo n° 
152/2019, em anexo; 

Solicito a prorrogação do prazo, em 30 dias ou mais, para manifestação 
referente à Recomendação Administrativa n° 26/2018. 

Atenciosamente, 

ANTOFJIO Z010 
Presidente da Câmara Municipal 
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Ofício n° 001/GAB-Leoclides Bisognin 
	

:;.1rnara Municlp de Tofer` 

Toledo, 29 de janeiro de 2019. 

A Sua Excelência 
ANTÔNIO Z010 
Presidente da Câmara Municipal de Toledo 
Centro Cívico Tancredo Neves 
Toledo - Paraná 

Assunto: Solicitação de elaboração de requerimento de prorrogação de prazo 

Senhor Presidente, 

Em 07 de janeiro de 2019, em reunião da Mesa, fui nomeado relator da 
Recomendação Administrativa n° 26/2018 encaminhada pela 4' Promotoria de Justiça 
da Comarca de Toledo tratando de apontamentos e recomendações sobre a 
composição e estruturação do controle interno desta Casa. 

No dia 16, esta Presidência encaminhou novo oficio (n° 016/2018 — 4PJ) 
remetido pela Promotoria requisitando resposta às recomendações no prazo de 15 dias. 

No dia 18 de janeiro, visando uma reunião com o Promotor Dr. Sandres 
Sponholz, informaram-me que o mesmo retornaria após 11 de fevereiro, isto é, após o 
prazo concedido para esta Câmara apresentar resposta à Recomendação 
Administrativa. Em razão deste motivo, solicitei à esta Presidência prorrogação do 
prazo para tecer minha relatoria, pois vejo como imprescindível antes a reunião com o 
Dr. Promotor. 

Referida prorrogação foi concedida por Vossa Senhoria nos termos do 
Despacho da Presidência n°57.2019, de 28 de janeiro 2019. 

Todavia, o prazo concedido pela Promotoria encerra-se no dia 31 deste 
mês, dentro do prazo para elaboração do relatório, mas antes do retorno do Dr. 
Promotor. 

Em razão do explanado, este relator solicita desta Presidência que 
encaminhe requerimento à 4' Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo visando a 
prorrogação do prazo para resposta à Recomendação Administrativa n° 26/2018 em 
pelo menos 30 dias, compreendendo o retorno •o Dr. Promotor às suas atividades 
regulares. 

Atenciosamente, 
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