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Audiência da Comissão de Saúde, Seguridade Social e Cidadania  para demonstração e
avaliação das contas das receitas  e despesas do Município de Toledo  no primeiro

quadrimestre de 2018.  

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 30/05/2018

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas e
trinta e um minutos, foi aberta no Auditório e Plenário Edílio Ferreira, no Edifício
Güerino Viccari, sede da Câmara Municipal, em Toledo, PR, audiência pública da
Comissão  de  Saúde,  Seguridade  Social  e  Cidadania  para  exposição  pela
Secretaria  Municipal  de  Saúde de prestação de contas  das ações,  receitas  e
despesas do setor de saúde de Toledo nos meses de janeiro, fevereiro, março e
abril,  correspondentes  ao  primeiro  quadrimestre  de  2018.  A  audiência  foi
conduzida  pela  Presidente,  Vereadora  Olinda  Fiorentin,  tendo  como  Vice-
Presidente Marcos Zanetti; Secretário Edmundo Fernandes e os membros Pedro
Varela  e  Marly  Zanete,  fazendo-se  presentes  ainda  os  vereadores  Leandro
Moura,  Janice  Salvador,  Airton  Savello,  Gabriel  Baierle  e  Marli  do  Esporte.
Também se fez presente Jozimar Polasso, chefe de Gabinete do Prefeito, além
dos representantes  do Conselho de Saúde, Dorival  Moreira da Silva, Teomar
Roque Ursula Boroske e Nelson De Franceschi, do Conselho de Saúde; Celso
Hubner,  da  Associação  de  Moradores;  Ivan  Perón,  do  Conselho  da  Cultura;
Simone Sponholz, do Observatório Social da Acit; Oscar Gaspar, da Associação
Toledana de Imprensa; da Presidente do Conselho dos Direitos da Mulher, Ana
Maria R. P. de Oliveira e da Vice-Presidente Marilene Galdino Camillo, imprensa e
assessores da Casa. A Presidente, após solicitar a leitura do edital de convocação
e demais correspondências, concedeu a palavra à Secretária da Saúde Adriana
Monteiro. Ela saudou a todos  e disse que foi  nomeada dia 18 de maio e teve pouco
tempo para  se  apossar  das  informações  da  pasta  como um todo,  acrescentando  que  a
audiência  foi  mudada  por  solicitação  do  Conselho  da  Saúde,  para  ser  mais  enxuta,
destacando  que  ela  foi  construída  pelo  então  Secretário  Thiago  Daross  Stefanello,
destacando a presença da equipe para esclarecer e prestar qualquer informação
que não consiga responder.  Após a exposição de dados sobre  os  recursos e
ações da pasta a Presidente abriu a palavra aos vereadores da  Comissão de
Saúde, Seguridade Social e Cidadania e em seguida aos demais vereadores e
depois  ao  público  em geral  para  questionamentos  e  manifestações,  conforme
gravações no link desta ata. Na sequência, nada mais havendo a ser tratado, a
Presidente agradeceu a presença da Secretária  Adriane Monteiro Santana, do
público, imprensa,  vereadores e servidores, dando por encerrada a audiência às
21:55h,  que  está  registrada  no  canal  da  Câmara  no  Youtube  no  link
https://www.youtube.com/watch?
v=xgx9iJZuCbg&list=PLxE3peMLYwthRvVs8vSEsmX72XsJAF5tj&index=44,  além
de sua íntegra em áudio na rede da Casa, sendo lavrada por mim, Paulo Torres, a
presente ata resumida, que segue assinada pelos integrantes da Comissão de
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Saúde, Seguridade Social e Cidadania.

      OLINDA FIORENTIN      EDMUNDO FERNANDES       MARCOS ZANETTI

                              MARLY ZANETE               PEDRO VARELA
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