
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DA SAÚDE,
SEGURIDADE SOCIAL E CIDADANIA. Aos vinte e seis dias do mês de setembro
do ano de dois  mil  e  dezessete (26.09.2017),  terça-feira,  às quinze horas e um
minuto  (15h01min), na sala de reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve início
a décima quarta reunião da  Comissão da Saúde, Seguridade Social e Cidadania,
presidida pela vereadora Olinda Fiorentin. A presidente saudou todos os presentes e
solicitou  ao  vereador  Marcos  Zanetti  que  fizesse  a  chamada  dos  membros  da
comissão.  Estavam  presentes  os  vereadores  Luís  Fritzen,  Marcos  Zanetti  e  as
vereadoras  Marly  Zanete  e  Olinda  Fiorentin.  O  vereador  Edmundo  Fernandes
chegou no decorrer da reunião. Havendo quórum legal, a presidente declarou aberta
a reunião. Estavam presentes também, para acompanhar a reunião e desenvolver
os  trabalhos  legislativos,  os  servidores  da  Câmara,  Viviane  Kaghofer  e  Lucas
Ricardo Teodoro.  Para iniciar,  a presidente colocou em votação a ata da décima
terceira reunião ordinária desta comissão, realizada no dia dezenove de setembro,
sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, a presidente informou que o projeto
que estava em pauta para nomeação de relator,  Projeto de Lei nº 111, de 2017, da
Vereadora  Marli  do  Esporte,  que  “dispõe  sobre  a  implementação  da  Central  de
Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais - Libras e Guias-intérpretes para Surdocegos,
no âmbito do Município de Toledo”, foi arquivado em razão da aprovação do parecer da
Comissão de Legislação e Redação pela ilegalidade do projeto.  Após, a presidente
passou para declaração do resultado da votação do parecer do Projeto de Lei nº 104,
de 2017, da Vereadora Marli do Esporte, que dispõe sobre a publicação das listas de
espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames, intervenções cirúrgicas e
outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde no Município. A
presidente lembrou que, na reunião anterior, o relator do Projeto, vereador Edmundo
Fernandes, apresentou parecer favorável ao projeto. As vereadoras Olinda Fiorentin
e Marly Zanete e o vereador Marcos Zanetti acompanharam o voto do relator, e o
vereador Luís Fritzen solicitou vista ao projeto.  Por conseguinte, o vereador Luís
Fritzen  fez  a  leitura  da  sua  manifestação,  protocolizada  no  dia  20/09/2017,  que
declarava que votava contrário ao parecer do relator.  Sendo assim, a presidente
declarou que o parecer do projeto foi aprovado por maioria. A presidente lembrou da
Audiência Pública Quadrimestral relativa à prestação de Contas da Saúde no dia
vinte e oito às dezoito horas e trinta minutos.  Cumprida a finalidade da reunião da
Comissão da Saúde, Seguridade Social e Cidadania, e nada mais havendo para ser
tratado,  a  presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e  declarou  encerrados  os
trabalhos às quinze horas e vinte minutos (15h20min) do dia vinte e seis de setembro
de dois mil  e dezessete (26.09.2017), determinando a lavratura desta ata, que vai
assinada por ela e pelos demais membros da comissão presentes.

OLINDA FIORENTIN
Presidente da Comissão

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030

Fone (45) 3379-5900
www.toledo.pr.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

LUÍS FRITZEN
Vice-Presidente

EDMUNDO FERNANDES
Secretário

MARCOS ZANETTI
Membro

MARLY ZANETE
Membro

APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO
Sala de Reuniões, 10 de outubro de 2017

Comissão da Saúde, Seguridade Social e Cidadania

Ata da 14ª reunião da Comissão da Saúde e Seguridade Social e Cidadania, realizada no dia 26 de setembro de 2017.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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