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ATA DA 13ª ORDINÁRIA DA COMISSÃO DA SAÚDE, SEGURIDADE SOCIAL E
CIDADANIA. Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito
(26.06.2018), terça-feira, às quinze horas e quatro minutos  (15h04min), na sala de
reuniões da Câmara Municipal de Toledo,  teve início a décima terceira reunião da
Comissão  da  Saúde,  Seguridade  Social  e  Cidadania,  presidida  pela  vereadora
Olinda Fiorentin. A presidente saudou todos os presentes e solicitou ao vereador
Edmundo Fernandes, secretário, que fizesse a chamada dos membros da comissão.
Estavam  presentes  os  vereadores  Edmundo  Fernandes,  Pedro  Varela,  Marcos
Zanetti e as vereadoras Marly Zanete e Olinda Fiorentin. 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 informou o recebimento
do  Ofício  nº  43/2018,  da  equipe  Estratégia  Saúde  da  Família  do  Jardim  do
Panorama,  protocolizado  no  dia  vinte  e  dois  de  junho,  solicitando  o  apoio  dos
vereadores com relação a não permitir ou instigar o compartilhamento de fotos de
pacientes ou profissionais no interior das unidades de saúde, ou atos similares, bem
como condenar tais atitudes. Colocado em discussão, o vereador Marcos Zanetti se
manifestou sobre o assunto. Após, a presidente colocou em votação a ata da décima
segunda reunião ordinária desta comissão, realizada no dia doze de junho, sendo
aprovada  por  unanimidade.  Em  seguida,  passou-se  para  a  NOMEAÇÃO  DE
RELATORES das matérias em pauta. Projeto de Lei nº 82, de 2018, da Vereadora
Marly Zanete, que institui a Campanha "Oftalmologista nas Escolas", da rede pública
municipal de ensino de Toledo.  Não nomeou-se relator para este projeto pois ele
ainda estava em tramitação na Comissão de Legislação e Redação. Projeto de Lei nº
61, de 2018, do Vereador Leandro Moura, que dispõe sobre a disponibilização de gel
sanitizante em hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes, food trucks e estabelecimentos
congêneres,  no  Município  de  Toledo  (Emenda  Modificativa).  Para  este  projeto,  o
vereador Pedro Varela foi designado como relator.  Após, a presidente comunicou o
número de faltas e presenças dos membros. Na sequência, foram apresentadas as
matérias para  VOTAÇÃO DE PARECER.  Projeto de Lei nº  39, de 2018, do Poder
Executivo,  que  altera  a  legislação  que  dispõe  sobre  o  Conselho  Municipal  da
Juventude de Toledo – COMJUTO (Emenda e Substitutivo).  O relator deste projeto,
vereador Edmundo Fernandes, fez a leitura do seu relatório, sendo este com parecer
favorável à Emenda e contrário ao Substitutivo. Colocado em discussão, o vereador
Marcos Zanetti explicou a questão do substitutivo que, por equívoco, foi apresentado de
forma errada. As vereadoras Olinda Fiorentin e Marly Zanete também fizeram uso da
palavra. Consultados os demais membros da comissão e após suas considerações, a
vereadora Marly Zanete votou contra o parecer do relator e os vereadores Pedro Varela,
Marcos Zanetti  e Olinda Fiorentin acompanharam o voto do relator. Assim sendo, o
projeto teve o seu parecer aprovado por maioria. Ao final, a presidente comunicou as
audiências públicas no a ser realizadas durante a semana no Plenário da Câmara: dia
vinte e seis de junho, às dezenove horas, audiência pública para debater o Projeto de
Lei nº 97, de 2018, do Poder Executivo,  que altera a Legislação que dispõe sobre a
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo – EMDUR; dia vinte e oito de
junho,  às  dezoito  horas  e trinta  minutos,  audiência  pública  do  Fórum Municipal  de
Educação, para apresentar o relatório de Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal
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de Educação referente ao ano de 2017. 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 quarenta e sete minutos (15h47min) do dia vinte e seis de junho de dois
mil e dezoito (26.06.2018), determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por
ela e pelos demais membros da comissão presentes.
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APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO
Sala de Reuniões, 3 de julho de 2018

Comissão da Saúde, Seguridade Social e Cidadania

Ata da 13ª reunião da Comissão da Saúde e Seguridade Social e Cidadania, realizada no dia 26 de junho de 2018.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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