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Audiência da Comissão da Saúde, Seguridade Social  e Cidadania para prestação de
contas das receitas e ações em saúde do Município de Toledo no terceiro quadrimestre de

2019.  

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 27/02/2019

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 
dezoito horas e trinta e cinco minutos, foi aberta no Auditório e Plenário Edílio
Ferreira, no Edifício Güerino Viccari, sede da Câmara Municipal, em Toledo, PR,
audiência pública da Comissão da Saúde, Seguridade Social e Cidadania  para
exposição pela Secretaria da Saúde de prestação de contas das receitas e ações
em saúde de Toledo nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro,
correspondentes ao terceiro quadrimestre de 2019. A audiência foi conduzida pela
Comissão  da  Saúde,  Seguridade  Social  e  Cidadania, presidida  pelo  Vereador
Valtencir Careca, tendo como Vice-Presidente Marcos Zanetti e Secretária Marly
Zanete, além dos vereadores membros Airton Savello e Olinda Fiorentin. Também
participaram os vereadores Marli do Esporte, Walmor Lodi, Ademar Dorfschmidt e
Leandro Moura. Compareceu representando a Secretaria da Saúde a Secretária
Denise Liell, acompanhada de diretores e representantes do CAPS AD, Central de
Especialidades  e  do  médico  Fernando  Pedrotti,  além  do  contador  Genésio
Franceschi do Conselho Municipal de Saúde e Ana Maria Krolow, do Observatório
Social,  além de  servidores  e  assessores  da  Câmara  de  Toledo,  entre  outras
autoridades  e  lideranças.  O  Presidente  Valtencir  Careca  abriu  os  trabalhos
concedendo a palavra à Secretária para sua exposição, onde destacou a previsão
da Lei Complementar 141. A Secretária apontou receitas de R$ 309 milhões, com
a  aplicação  de  28,24%  no  quadrimestre  e  R$  111,4  milhões  em  despesas
liquidadas. No primeiro quadrimestre o percentual foi de 23,56% e no segundo
ficou  em  26,65%,  entre  outros  números  expostos  aos  vereadores  e  demais
participantes  da  audiência.  Em  seguida  a  palavra  foi  aberta  pelo  Presidente
Valtencir Careca aos vereadores da  Comissão  da Saúde, Seguridade Social e
Cidadania e em seguida aos demais e ao público em geral para esclarecimentos
e questionamentos. Em seguida, nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradeceu a todos os presentes e deu por encerrados os trabalhos às vinte e três
horas  e  seis   minutos  e  eu,  Paulo  Torres,  lavrei  a  presente  ata  resumida  da
audiência,  que  está  registrada  na  íntegra  no  canal  da  Câmara  de  Toledo  no
Youtube,  em  https://www.youtube.com/watch?v=OJPv-
GYDOeg&list=PLxE3peMLYwthRvVs8vSEsmX72XsJAF5tj&index=61,  e  que
segue assinada pelos integrantes da Comissão da Saúde, Seguridade Social e
Cidadania.
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