
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO.  Aos  trinta  dias  do  mês  de  agosto  do  ano  de  dois  mil  e  dezoito
(30.08.2018),  quinta-feira,  às  dez  horas  e  sete  minutos  (10h07min),  na  sala  de
reuniões da Câmara Municipal de Toledo,  teve início a décima quinta 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  a
vereadora  Marly  Zanete.  Havendo quórum legal,  o  presidente  declarou aberta  a
reunião. A vereadora Marli do Esporte estava ausente. 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, o presidente
colocou  em votação  a  ata  da  décima  quarta  reunião  ordinária  desta  comissão,
realizada  no  dia  vinte  e  três  de  agosto,  sendo  aprovada  por  unanimidade.  Em
seguida, passou-se para a NOMEAÇÃO DE RELATORES das matérias em pauta.
Projeto de Lei nº 134, de 2018, do Poder Executivo, que autoriza o Executivo municipal
a conceder incentivos ao Clube Caça e Pesca de Toledo, visando à realização da Festa
Nacional do Porco no Rolete, a realizar investimentos no imóvel de propriedade da
entidade e a efetuar a  abertura de crédito adicional  suplementar no orçamento do
Município de Toledo, para o exercício de 2018.  Para este projeto, o vereador Vagner
Delabio foi designado como relator. Após, o presidente comunicou o número de faltas e
presenças  dos  membros. Na  sequência,  foram  apresentadas  as  matérias  para
VOTAÇÃO DE PARECER.  Projeto  de  Lei  nº  73,  de  2018,  da Vereadora  Marli  do
Esporte,  que  institui  a  apresentação  quadrimestral  de  Relatórios  da  Execução
Orçamentária e de Gestão Fiscal pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O
relator  deste  projeto,  Vereador  Leandro  Moura,  informou  que  recebeu  substitutivo
subscrito pela autora do projeto e fez a leitura do seu relatório, sendo este com parecer
favorável ao projeto nos termos do substitutivo. Consultados os demais membros da
comissão e após suas considerações, os vereadores Pedro Varela e Vagner Delabio
solicitaram vista ao Projeto. A vereadora Marly Zanete acompanhou o voto do relator.
Projeto de Lei nº 134, de 2018, do Poder Executivo, que autoriza o Executivo municipal
a conceder incentivos ao Clube Caça e Pesca de Toledo, visando à realização da Festa
Nacional do Porco no Rolete, a realizar investimentos no imóvel de propriedade da
entidade e a efetuar a  abertura de crédito adicional  suplementar no orçamento do
Município de Toledo, para o exercício de 2018.  O Relator  deste  projeto,  vereador
Vagner Delabio, nomeado nesta reunião, se propôs a apresentar o parecer tendo em
vista o regime de urgência da matéria. Desta forma,  fez a leitura do seu relatório,
sendo este 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. 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 trinta e seis minutos (10h36min), 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, 6 de setembro de 2018

Comissão de Educação, Cultura e Desporto

Ata da 15ª reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, realizada no dia 30 de agosto de 2018.

A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube. Página 2 de 2

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030

Fone (45) 3379-5900
www.toledo.pr.leg.br


