
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO.  Aos  dezesseis  dias  do  mês  de  fevereiro  do  ano  de  dois  mil  e
dezessete (16.02.2017), quinta-feira, às dez horas e dez minutos  (10h10min), na
sala de reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve início a primeira reunião da
Comissão  de  Educação,  Cultura  e  Desporto,  presidida  pelo  vereador  Vagner
Delabio,  conforme o parágrafo segundo do artigo oitenta e quatro do Regimento
Interno.  O  vereador  Vagner  Delabio  saudou  todos  os  presentes  e  solicitou  à
vereadora  Marli  do  Esporte  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 vereador
Vagner  Delabio  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 Vagner Delabio anunciou a eleição para o cargo de presidente da comissão e,
de imediato, manifestou o seu interesse em assumir este cargo. A vereadora Marli do
Esporte também manifestou interesse em assumir o cargo. Após votação, o vereador
Vagner Delabio foi  eleito pela maioria dos votos dos membros da comissão. Após,
realizou-se a eleição para o cargo de vice-presidente da comissão. A vereadora Marli do
Esporte e o vereador Leandro Moura manifestaram interesse em assumir este cargo.
Após votação, o vereador Leandro Moura foi eleito pela maioria dos votos dos membros
da comissão. Por fim, o presidente eleito indicou a vereadora Marli do Esporte para o
cargo de secretária da comissão.  Em seguida a vereadora Marli do Esporte fez uma
observação sobre a votação dos cargos e dito isto, o vereador Leandro Moura afirmou
que renunciaria o seu cargo para nova eleição. Sendo assim, a comissão decidiu por
anular  a  eleição  para  vice-presidente  e  o  presidente  solicitou  novamente  que  os
membros se manifestassem quanto ao interesse em assumir este cargo. Somente a
vereadora Marli do Esporte apresentou o seu nome. Realizada a votação, a referida
vereadora foi eleita pelos membros por unanimidade.  Por fim, o presidente fez nova
indicação  para  o  cargo  do  secretário  da  comissão,  sendo  designado  o  vereador
Leandro Moura. 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 um minutos
(10h31min)  do  dia  dezesseis  de  fevereiro  de  dois  mil  e  dezessete  (16.02.2017),
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, 23 de fevereiro de 2017
Comissão de Educação, Cultura e Desporto

Ata da 1ª reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, realizada no dia 16 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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