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Estado do Paraná

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO  ORDINÁRIA DA COMISSÃO  DE  TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. Aos nove dias do mês de março do
ano de dois mil e dezessete (09.03.2017), quinta-feira, às nove horas e dezessete
minutos  (9h17min), na sala de reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve início
a segunda reunião da  Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos
(CTA),  presidida  pelo  vereador  Neudi  Mosconi.  O  presidente  saudou  todos  os
presentes e solicitou ao vereador Pedro Varela, secretário, que fizesse a chamada
dos  membros  da  Comissão.  Estavam  presentes  os  vereadores  Airton  Savello,
Genivaldo  Paes,  Leoclides  Bisognin,  Neudi  Mosconi  e  Pedro  Varela.  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, Celestino de Oliveira Brito e Viviane Kaghofer, além dos vereadores Gabriel
Baierle,  Walmor  Lodi  e  da  vereadora  Olinda Fiorentin.  Para  iniciar,  o  presidente
colocou em votação a ata da primeira reunião ordinária desta comissão, realizada no
dia vinte e três de fevereiro, sendo aprovada por unanimidade. Dando seguimento à
reunião, o presidente informou que não havia proposições em pauta para nomeação de
relator ou votação de parecer, mas que havia convocado a reunião, em conjunto com os
membros da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia (CDU), para tratar das
irregularidades nos novos loteamentos no Município. Além disso, o presidente informou
que  o  Poder  Executivo  recebeu  uma  Recomendação  Administrativa  do  Ministério
Público  que tratava deste  assunto  e de possíveis  irregularidades no Plano Diretor
aprovado no ano anterior. O assunto foi  amplamente debatido entre os vereadores
presentes. Após discussão, o presidente da CTA, vereador Neudi Mosconi, sugeriu à
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia que enviasse um ofício ao Poder
Executivo  solicitando  informações  sobre  as  diretrizes  para  implantação  de  um
loteamento e se foram cumpridas. Além disso, as duas comissões poderiam realizar
uma fiscalização nos loteamentos cujos projetos estão em tramitação na Câmara. Dito
isto, foi acordado que a CDU faria uma reunião extraordinária para tratar do assunto. Na
sequência, o vereador Leoclides Bisognin relatou que recebeu denúncia da falta de
pessoal na Agência dos Correios no Município de Toledo e, consequentemente, atraso
nas  entregas  de  encomendas  e  correspondências.  Dito  isto,  foi  decidido  que  a
comissão  enviaria  um  ofício  aos  Correios  solicitando  o  comparecimento  dos
responsáveis para tratar do assunto. 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 dez
horas (10h) do dia nove de março de dois mil e dezessete (09.03.2017), 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, 16 de fevereiro de 2017

Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos

Ata da 2ª reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, realizada no dia 9 de março de 2017.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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