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ATA  DA  NONA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE  EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO. Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e
dezessete (10.08.2017), quinta-feira, às dez horas e sete minutos  (10h07min), na
sala de reuniões da Câmara Municipal  de Toledo,  teve início a nona reunião da
Comissão  de  Educação,  Cultura  e  Desporto,  presidida  pelo  vereador  Vagner
Delabio. O presidente saudou todos os presentes e solicitou ao vereador Leandro
Moura,  secretário,  que  fizesse  a  chamada dos  membros  da  comissão.  Estavam
presentes  os  vereadores  Leandro  Moura,  Pedro  Varela,  Vagner  Delabio  e  as
vereadoras Marli do Esporte e Marly Zanete. Havendo quórum legal, o presidente
declarou aberta a reunião. Estavam presentes também, para acompanhar a reunião
e desenvolver os trabalhos legislativos, os servidores da Câmara, Viviane Kaghofer
e Lucas Ricardo Teodoro.  Para iniciar, o presidente colocou em votação a ata da
oitava  reunião  ordinária  desta  comissão,  realizada  no  dia  seis  de  julho,  sendo
aprovada  por  unanimidade.  Em  seguida,  passou-se  para  a  NOMEAÇÃO  DE
RELATOR  da  matéria  em  pauta.  Projeto  de  Lei  nº  80,  de  2017,  da  Mesa,  que
regulamenta a progressão por qualificação dos servidores públicos municipais do Poder
Legislativo do Município de Toledo, na forma do Substitutivo. O presidente informou que
o  projeto  ainda  estava  em tramitação  da  Comissão  de  Trabalho,  Administração  e
Serviços Públicos.  Na sequência, o presidente informou o recebimento do  Ofício nº
523/2017-4PJ, da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo, que encaminhava,
para fim de conhecimento e providências, a Recomendação Administrativa nº 6/2017,
sobre procedimento licitatório do Município de Toledo visando a contratação de serviço
de arbitragem esportiva para a Taça Mauro Maiorki de Futebol Sete 2017. Dito isto, o
presidente informou que a íntegra do documento estava disponível na rede da Câmara
e solicitou ao vereador Leandro Moura, secretário, que fizesse a leitura dos principais
pontos do ofício. Após a leitura, o presidente informou que entrou em contato com o
secretário  de  Esportes  e  Lazer,  Emerson  Jerônimo,  e  este  informou  que  a
recomendação do Ministério Público foi prontamente acatada pelo Executivo, sendo
que o contrato foi cancelado e que seria realizado um novo processo licitatório para
contratação de serviço de arbitragem esportiva. O presidente informou que solicitaria
por escrito as providências tomadas e, após, oficiaria o Ministério Público. Cumprida a
finalidade da reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, e nada mais
havendo para ser tratado, o presidente  agradeceu a presença de todos e  declarou
encerrados os trabalhos às dez horas e dezenove minutos (10h19min) do dia dez de
agosto de dois mil e dezessete (10.08.2017), 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, 17 de agosto de 2017

Comissão de Educação, Cultura e Desporto

Ata da 9ª reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, realizada no dia 10 de agosto de 2017.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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