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Audiência da Comissão da Saúde, Seguridade Social  e Cidadania para prestação de
contas das receitas e ações em saúde do Município de Toledo no segundo quadrimestre de

2018.  

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 27/09/2018

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dezoito horas
e  trinta  e  dois  minutos,  foi  aberta  no  Auditório  e  Plenário  Edílio  Ferreira,  no
Edifício Güerino Viccari,  sede da Câmara Municipal,  em Toledo, PR, audiência
pública da Comissão da Saúde, Seguridade Social e Cidadania  para exposição
pela Secretaria da Saúde de prestação de contas das receitas e ações em saúde
de Toledo nos meses de maio, junho, julho e agosto, correspondentes ao segundo
quadrimestre  de  2018.  A audiência  foi  conduzida  pela  Comissão  da  Saúde,
Seguridade Social e Cidadania, presidida pela Vereadora Olinda  Fiorentin, tendo
a presença dos membros Pedro Varela e Marly Zanete, a qual foi convidada pela
Presidente a ler o edital de convocação, diante da  não chegada do Secretário
Edmundo  Fernandes,  bem  como   do  Vice-Presidente  Marcos  Zanetti.
Compareceu  representando  a  Secretaria  da  Saúde  a  Secretária  Denise  Liell,
acompanhada  de  diretores  e  representantes  do  CAPS  AD,  Central  de
Especialidades  e  outros  setores,  além  do  contador  Genésio  Franceschi  do
Conselho Municipal de Saúde e Ana Maria Krolow, do Observatório Social, além
de servidores e assessores da Câmara de Toledo,  entre outras autoridades e
lideranças. A Presidente Olinda Fiorentin abriu os trabalhos concedendo a palavra
à Secretária  para sua exposição,  onde destacou a arrecadação de tributos.  A
Secretária apontou recursos de R$ 138 milhões, que somados à outra planilha
chegam a R$ 210,7 milhões. Denise disse que o IPVA teve grande arrecadação,
com R$ 20 milhões no primeiro quadrimestre, mas que caiu para R$ 2 milhões no
segundo, comentando que a arrecadação é maior no primeiro quadrimestre pela
entrada  de  recursos  do  IPVA e  IPTU.  A Presidente  registrou  a  presença  do
Vereador Leandro Moura, além da chegada do Secretário da Comissão, Edmundo
Fernandes. A Secretária prosseguiu sua explanação sobre os recursos expostos
no  relatório,  tanto  de  impostos  de Toledo como de repasses  e  transferências
estaduais e federais, além de repasse de Cascavel e municípios da microrregião.
A Secretária relatou receitas no primeiro quadrimestre de R$ 116,12 milhões e de  R$
94 milhões no segundo, somando R$ 210 milhões arrecadados pela Prefeitura de
Toledo.  A  Secretária  relatou,  atendendo  solicitação  do  conselho  de  Saúde,
receitas de R$ 56 milhões  municipais,  R$ 5,2 milhões estaduais e R$  12,3
milhões da União, além de R$ 1,15 milhão do Consamu, levando a que 75% dos
recursos usados na Saúde de Toledo sejam municipais, 16% da União e 7% do
Estado. Após a explanação dos demais dados a palavra foi aberta pela Presidente
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Olinda Fiorentin aos vereadores da  Comissão  da Saúde, Seguridade Social e
Cidadania e em seguida aos demais vereadores e depois ao público em geral
para esclarecimentos e questionamentos. Logo depois, nada mais havendo a ser
tratado, a Presidente agradeceu a todos os presentes, citando o médico Fernando
Pedrotti,  além do Vereador Airton Savello, bem como o Conselho Municipal de
Saúde para que fique registrado e não se produzam comentários como já ocorreu
em comentários amargos e deu por encerrados os trabalhos às vinte e uma horas
e cinquenta e três  minutos e eu, Paulo Torres, lavrei a presente ata resumida da
audiência,  que  está  registrada  na  íntegra  no  canal  da  Câmara  de  Toledo  no
Youtube,  em  https://www.youtube.com/watch?
v=R5j84nZvLY8&list=PLxE3peMLYwthRvVs8vSEsmX72XsJAF5tj&index=53 e que
segue assinada pelos integrantes da Comissão da Saúde, Seguridade Social e
Cidadania.

      OLINDA FIORENTIN      EDMUNDO FERNANDES       MARCOS ZANETTI

                              MARLY ZANETE               PEDRO VARELA
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