
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

ATA  DA PRIMEIRA REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA COMISSÃO  DE  TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO  E  SERVIÇOS  PÚBLICOS.  Aos  vinte  e  três  dias  do  mês  de
fevereiro do ano de dois mil e dezessete (23.02.2017), quinta-feira, às nove horas e
oito minutos  (9h08min), na sala de reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve
início  a  primeira reunião  da  Comissão  de  Trabalho,  Administração  e  Serviços
Públicos, presidida pelo vereador Leoclides Bisognin, conforme o parágrafo segundo
do artigo  oitenta  e  quatro  do  Regimento  Interno.  O vereador  Leoclides  Bisognin
saudou  todos  os  presentes  e  solicitou  ao  vereador  Pedro  Varela  que  fizesse  a
chamada  dos  membros  da  Comissão.  Estavam  presentes  os  vereadores  Airton
Savello,  Leoclides  Bisognin,  Neudi  Mosconi  e  Pedro  Varela.  Estava  ausente  o
vereador Genivaldo Paes.  Havendo quórum legal,  o vereador  Leoclides Bisognin
declarou aberta a reunião. Estavam presentes também, para acompanhar a reunião
e  desenvolver  os  trabalhos  legislativos,  os  servidores  da  Câmara,  Celestino  de
Oliveira Brito e Viviane Kaghofer.  Dando início aos trabalhos, o vereador Leoclides
Bisognin anunciou a eleição do presidente da comissão. Somente o vereador Neudi
Mosconi manifestou interesse em assumir a presidência, sendo então eleito pelos
membros da comissão presentes. Após, realizou-se a eleição para o cargo de vice-
presidente da comissão. Somente o vereador Airton Savello manifestou interesse em
assumir  este  cargo,  sendo  então  eleito  pelos  membros  da  comissão  presentes.
Neste momento, o vereador Neudi Mosconi, presidente eleito, assumiu os trabalhos
da reunião. Por fim, o presidente indicou o vereador Pedro Varela para o cargo de
secretário da comissão. Em seguida, passou-se para a NOMEAÇÃO DE RELATOR
da matéria em pauta. Projeto de Lei nº 20, de 2017, do Poder Executivo, que dispõe
sobre o reajuste dos vencimentos/salários e demais vantagens dos servidores e dos
empregados públicos municipais de Toledo. Para este projeto, o relator indicado foi o
vereador  Leoclides Bisognin.  Na sequência,  o  presidente informou que,  tendo sido
informado previamente que seria o relator deste projeto, o vereador Leoclides Bisognin
já apresentou o seu relatório para VOTAÇÃO DE PARECER. Feita a leitura do relatório,
que era com parecer favorável ao projeto, foram 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 Trabalho, Administração e Serviços Públicos, e nada mais
havendo para ser tratado, o presidente  agradeceu a presença de todos e  declarou
encerrados os trabalhos às nove horas e vinte e dois minutos (9h22min) do dia vinte e
três de fevereiro de dois mil e dezessete (23.02.2017), determinando a lavratura desta
ata, que vai assinada por ele e pelos demais membros da comissão presentes.

NEUDI MOSCONI
Presidente

AIRTON SAVELLO
Vice-Presidente

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

PEDRO VARELA
Secretário

LEOCLIDES BISOGNIN
Membro

APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO
Sala de Reuniões, 9 de março de 2017

Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos

Ata da 1ª reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, realizada no dia 23 de fevereiro de 2017.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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