
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

ATA DA 17ª ORDINÁRIA DA COMISSÃO DA SAÚDE, SEGURIDADE SOCIAL E
CIDADANIA.  Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil  e dezoito
(14.08.2018), terça-feira, às quinze horas e nove minutos (15h09min), na sala de
reuniões da Câmara Municipal de Toledo,  teve início a décima sétima 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, Rodrigo
Antonio Bilibio e Lucas Ricardo Teodoro. Estavam presentes a convite da Comissão
o  diretor  do  Albergue  Noturno  Allan  Kardec,  Ademir  Bebber,  a  secretária  de
Assistência Social  e Proteção a Família,  Marisa Cardoso, para tratar de assunto
referente a atual situação do Albergue e a elaboração de políticas públicas, como a
construção de uma “Casa de Passagem para a População em Situação de Rua” em
Toledo. Para iniciar, a presidente colocou em votação a ata da décima sexta reunião
ordinária desta comissão, realizada no dia dezessete de julho, sendo aprovada por
unanimidade.  Em seguida, passou-se para a  NOMEAÇÃO DE RELATORES das
matérias em pauta. Projeto de Lei nº 99, de 2018, da Vereadora Olinda Fiorentin, que
dispõe sobre a proibição de fogos de artifício  e similares,  com ruídos sonoros,  no
Município de Toledo. Para este projeto, o vereador Pedro Varela foi designado como
relator.  A Presidente  da  Comissão salientou  sobre  a  necessidade  de realizar  uma
audiência  pública  para  tratar  deste  projeto,  os  demais  vereadores  fizeram  suas
considerações e manifestaram concordância com a realização de audiência pública.
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 32, de 2018, do Vereador Antonio Zóio, que altera a legislação que dispõe sobre
parcelamento  do  solo  urbano  no  Município  de  Toledo.  A  relatora  deste  projeto,
vereadora Marly Zanete, fez a leitura do seu relatório, sendo este com parecer contrário
ao projeto. Consultados os demais membros da comissão e após suas considerações,
todos  acompanharam  o  voto  da  relatora.  Assim  sendo,  a  comissão  aprovou  por
unanimidade o parecer pela rejeição do Projeto de Lei. Em seguida a comissão passou
a tratar de assunto referente a atual situação do Albergue e a elaboração de políticas
públicas, como a construção de uma "Casa de Passagem para a População em
Situação de Rua" em Toledo, abrindo a palavra aos convidados e demais presentes
para fazer as suas considerações*. Tomaram parte das discussões: Ademir Bebber,
diretor  do  Albergue  Noturno  Allan  Kardec;  Marisa  Ramos  dos  Santos  Cardoso,
Secretária Municipal de Assistência Social; Josieli de Fatima Vieira Magnus, Diretora
do Departamento de Vigilância Socioassistencial; Marília Borges Leite, Diretora do
Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social; Gerte Filipetto,
Voluntária  do  Albergue  Noturno  Allan  Kardec;  e  Nilva  Regmunt,  Voluntária  do
Albergue Noturno Allan Kardec.  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
dezesseis horas e cinquenta e dois  minutos (16h52min),  determinando a lavratura
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desta ata, que vai assinada por ela e pelos demais membros da comissão presentes.

OLINDA FIORENTIN
Presidente da Comissão

MARCOS ZANETTI
Vice-Presidente

EDMUNDO FERNANDES
Secretário

MARLY ZANETE
Membro

PEDRO VARELA
Membro

APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO
Sala de Reuniões, 11 de setembro de 2018

Comissão da Saúde, Seguridade Social e Cidadania

Ata da 17ª reunião da Comissão da Saúde e Seguridade Social e Cidadania, realizada no dia 14 de agosto de 2018.
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