
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO. Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito
(24.05.2018),  quinta-feira,  às  dez horas  e  seis  minutos   (10h06min),  na  sala  de
reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve início a oitava 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.  Estava ausente a vereadora Marli  do Esporte.  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 sétima reunião ordinária desta comissão, realizada no dia dezenove de abril,
sendo  aprovada  por  unanimidade.  Em  seguida,  o  presidente  comunicou  o
recebimento  do  Ofício  nº  1481/2018,  da  Vara  da  Infância  e  da  Juventude,
protocolizado  no  dia  dezoito  de  maio,  que  solicitava  deliberação  expressa  da
Câmara acerca da Ação Civil Pública sobre a oferta irregular de ensino para alunos
surdos no Município de Toledo. O presidente informou que os membros da comissão
foram  comunicados  antecipadamente  sobre  a  disponibilização  da  íntegra  do
documento na rede interna da Câmara e que o prazo para manifestação era de vinte
dias a partir da data da protocolização. Colocado discussão, o assessor jurídico da
Câmara, Fabiano Scuzziato, compareceu à reunião para sugerir as providências que
deveriam ser tomadas pela comissão. Por fim, a comissão decidiu por fazer uma
reunião extraordinária  na próxima quarta-feira,  às dezesseis horas,  em razão do
feriado na quinta-feira, e convidar Secretária de Educação para expor as ações do
Poder Executivo sobre o assunto.  Ao final, o presidente solicitou aos membros da
comissão que comparecessem à Audiência Pública para  apresentação quadrimestral
de  Relatórios  da  Execução  Orçamentária  e  de  Gestão  Fiscal  pela  Secretaria  da
Educação, do 1º quadrimestre de 2018, a ser realizada naquele dia, vinte e quatro de
maio, às dezoito horas e trinta minutos. 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  minutos  (10h30min)  do  dia  vinte  e  quatro  de  maio  de  dois  mil  e  dezoito
(24.05.2018), 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, 7 de junho de 2018

Comissão de Educação, Cultura e Desporto

Ata da 24ª reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, realizada no dia 24 de maio de 2018.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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