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ATA  DA  QUINTA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE  EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO. No primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e
dezessete  (01.06.2017),  quinta-feira,  às  quatorze  horas  e  dezenove  minutos
(14h19min), na sala de reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve início a 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
as vereadoras Marli do Esporte e Marly Zanete. Havendo quórum legal, o presidente
declarou  aberta  a  reunião.  Estavam presentes  ainda,  os  membros  do  Conselho
Municipal  de  Educação,  Flávio  Vendelino  Scherer,  presidente,  Marisa  Cereja
Giacobbo, Eliana de Fátima Buzin e Ademar Souza Marques, além do professor
Sérgio  Luiz  Heckert.  Também estavam presentes,  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
quarta  reunião  ordinária  desta  comissão,  realizada  no  dia  dezesseis  de  março,
sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente informou que a reunião
teria por objetivo discutir a proposta de projeto de lei do vereador Valtencir Careca que
visa a implantação da modalidade xadrez na grade curricular das escolas. A seguir, foi
aberta a palavra para debater o assunto. Por fim, foi  definido que o vereador faria
algumas alterações no projeto antes de apresentá-lo à Câmara. 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 quinze horas e treze minutos (15h13min) do dia um de junho de dois mil e
dezessete (01.06.2017), determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por ele e
pelos demais membros da comissão presentes.
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A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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