
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

ATA DA 1ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DA SAÚDE,  SEGURIDADE
SOCIAL E CIDADANIA. Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezessete (14.02.2017), terça-feira, às quinze horas e três minutos  (15h03min), na
sala de reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve início a primeira reunião da
Comissão  da  Saúde,  Seguridade  Social  e  Cidadania,  presidida  pelo  vereador
Marcos  Zanetti,  conforme  o  parágrafo  segundo  do  artigo  oitenta  e  quatro  do
Regimento Interno. O vereador Marcos Zanetti saudou todos os presentes e solicitou
ao  vereador  Edmundo  Fernandes,  que  fizesse  a  chamada  dos  membros  da
Comissão. Estavam presentes os vereadores Edmundo Fernandes, Marcos Zanetti,
Pedro Varela e as vereadoras Marly Zanete e Olinda Fiorentin. Havendo quórum
legal,  o  vereador  Marcos  Zanetti  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  Marcos  Zanetti  anunciou  a  eleição  para  o  cargo  de
presidente da comissão. Somente a vereadora Olinda Fiorentin manifestou interesse
em assumir o cargo. Realizada a votação, os membros da comissão elegeram a
referida vereadora. Em seguida, realizou-se a eleição para o cargo de vice-presidente
da comissão. Somente o vereador Pedro Varela manifestou interesse em assumir
este cargo, sendo então eleito pelos membros da comissão.  Por fim, a presidente
eleita  indicou  o  vereador  Marcos  Zanetti  para  o  cargo  de  secretário da  comissão,
contudo este informou que não poderia aceitar a indicação. Sendo assim, a vereadora
indicou o vereador Edmundo Fernandes para o cargo. Cumprida a finalidade da reunião
da Comissão da Saúde, Seguridade Social e Cidadania, e nada mais havendo para ser
tratado,  o  presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e  declarou  encerrados  os
trabalhos às quinze horas e nove minutos (15h09min) do dia quatorze de fevereiro de
dois  mil  e  dezessete  (14.02.2017),  determinando  a  lavratura  desta  ata,  que  vai
assinada por ele e pelos demais membros da comissão presentes.

OLINDA FIORENTIN
Presidente da Comissão

PEDRO VARELA
Vice-Presidente

EDMUNDO FERNANDES
Secretário

MARCOS ZANETTI
Membro

MARLY ZANETE
Membro
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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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