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ATA  DA 5ª  ORDINÁRIA DA COMISSÃO  DA  SAÚDE,  SEGURIDADE  SOCIAL  E
CIDADANIA. Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito (20.03.2018),
terça-feira, às quinze horas e cinco minutos  (15h05min), na sala de reuniões da Câmara
Municipal de Toledo,  teve início a quinta 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  e  as  vereadoras  Marly  Zanete  e  Olinda  Fiorentin.  Estava
ausente o vereador Marcos Zanetti. Havendo quórum legal, a presidente declarou aberta
a reunião. Estavam presentes também, os representantes da Associação dos Deficientes
Visuais de Toledo, Lucildo Teodoro, Marcio França Silva, Arlete Matielo, Sergio Luiz Tavares
Junior.  Os  servidores  da  Câmara,  Viviane  Kaghofer  e  Lucas  Ricardo  Teodoro,
acompanharam a  reunião  para  desenvolver  os  trabalhos  legislativos.  Para  iniciar,  a
presidente  colocou  em  votação  a  ata  da  quarta  reunião  ordinária  desta  comissão,
realizada no dia treze de março, sendo aprovada por unanimidade.  Na sequência,  a
presidente comunicou que a  Associação dos Deficientes Visuais de Toledo (ADVT) foi
convidada a comparecer à reunião para falar sobre o Ofício circular nº 3/2018 da ADVT,
que sugere a implantação de uma plano municipal para política de direito das pessoas
com  deficiência.  Dito  isto,  a  presidente  deu  início  ao  debate.  Neste  momento,
compareceu  o  assessor  jurídico  da  Câmara,  Eduardo  Hoffmann,  para  fazer  os
esclarecimentos sobre a iniciativa de apresentação do projeto.  O vereador Leoclides
Bisognin também compareceu à reunião neste momento para se manifestar. Encerrado
o  assunto,  a  presidente  comunicou  que  os  projetos  que  estavam  em  pauta  para
nomeação de relator, Projeto de Lei nº 163, de 2017, do Vereador Luís Fritzen, e Projeto
de Lei nº  39, de 2018, do Poder Executivo, ainda estava em tramitação na Comissão de
Legislação e Redação. Após, a presidente comunicou o número de faltas e presenças dos
membros. A seguir, a presidente fez a leitura da matéria “Adolescentes se automutilam e
compartilham via rede social” publicada no Jornal O Paraná, de Cascavel, na terça-feira, dia
treze de março. De imediato, os membros da comissão discutiram o assunto. 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 cinquenta minutos (15h50min) do dia vinte de
março de dois mil e dezoito (20.03.2018), determinando a lavratura desta ata, que vai
assinada por ela e pelos demais membros da comissão presentes.
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