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ATA  DA  QUARTA  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DA  SAÚDE,  SEGURIDADE
SOCIAL E CIDADANIA.  Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil  e
dezoito (13.03.2018), terça-feira, às quinze horas e sete minutos  (15h07min), na
sala de reuniões da Câmara Municipal de Toledo,  teve início a 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
Pedro Varela que fizesse a chamada dos membros da comissão. Estavam presentes
os vereadores Pedro Varela, Marcos Zanetti e as vereadoras Marly Zanete e Olinda
Fiorentin. Estava ausente o vereador Edmundo Fernandes. 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, Simone
Radons  Mombach,  Viviane  Kaghofer  e  Lucas  Ricardo  Teodoro.  Para  iniciar,  a
presidente informou o recebimento do Ofício Circular nº 3/2018 da Associação dos
Deficientes  Visuais de  Toledo (ADVT),  que sugeria  a implantação de uma plano
municipal para política de direito das pessoas com deficiência. A comissão discutiu o
ofício  e  por  fim,  decidiu  por  convidar  os  representantes  da  Associação  dos
Deficientes  Visuais  para  debater  a  matéria.  A seguir,  a  presidente  colocou  em
votação a ata da terceira reunião ordinária desta comissão, realizada no dia seis de
março,  sendo  aprovada  por  unanimidade.  Em  seguida,  passou-se  para  a
NOMEAÇÃO DE RELATORES das matérias em pauta.  Projeto de Lei nº  163, de
2017,  do  Vereador  Luís  Fritzen,  que  dispõe  sobre  a  presença  de  doulas  em
maternidades  e  estabelecimentos  hospitalares  congêneres  da  rede  pública  do
Município. Não nomeou-se relator para este projeto pois ainda estava na Comissão de
Legislação e Redação. 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 26, de 2018, do Poder Executivo, que define critérios e
valores do cofinanciamento municipal da Política de Assistência Social, destinado
aos Serviços Socioassistenciais Tipificados Nacionalmente e de Caráter Continuado,
realizados  no  Município  de  Toledo,  através  das  entidades  privadas  sem  fins
lucrativos que compõem a Rede Socioassistencial. A relatora deste projeto, vereadora
Marly Zanete, fez uma explanação acerca do mesmo, salientando que o seu relatório
era com parecer favorável ao projeto. Consultados os demais membros da comissão e
após suas considerações, todos acompanharam o voto da relatora. Assim sendo, o
projeto teve o seu parecer aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 30, de 2018,
do Poder Executivo, que altera a legislação que dispõe sobre o Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa de Toledo.  A relatora deste projeto, vereadora Olinda
Fiorentin, fez uma explanação acerca do mesmo, salientando que o seu relatório era
com parecer favorável ao projeto. Consultados os demais membros da comissão e
após suas considerações, todos acompanharam o voto da relatora. Assim sendo, o
projeto teve o seu parecer aprovado por unanimidade. Ao final, a vereadora abriu um
debate sobre a situação da saúde no Município e pediu sugestões de como a comissão
poderia agir.  O vereador Marcos Zanetti  propôs que a comissão fizesse visitas aos
setores da saúde para verificar os problemas e deficiências para, após, repassar à
Secretaria de Saúde do Município. Os membros da comissão apoiaram a ideia e a
presidente  declarou  que  assim  seria  feito.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião  da
Comissão da Saúde, Seguridade Social e Cidadania, e nada mais havendo para ser
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tratado,  a  presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e  declarou  encerrados  os
trabalhos às quinze horas e quarenta minutos (15h40min) do dia treze de março de
dois mil e dezoito (13.03.2018), 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, 20 de março de 2018

Comissão da Saúde, Seguridade Social e Cidadania

Ata da 4ª reunião da Comissão da Saúde e Seguridade Social e Cidadania, realizada no dia 13 de março de 2018.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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