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ATA  DA  DÉCIMA  SÉTIMA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMIA. Aos onze dias do mês de julho do
ano de dois  mil  e  dezessete (11.07.2017),  terça-feira,  às quatorze horas e nove
minutos  (14h09min), na sala de reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve início
a décima sétima reunião da  Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia,
presidida pelo vereador Walmor Lodi.  O presidente saudou todos os presentes e
solicitou  à  vereadora  Olinda  Fiorentin,  secretária,  que  fizesse  a  chamada  dos
membros da Comissão.  Estavam presentes  os  vereadores Antonio  Zóio,  Gabriel
Baierle,  Leandro  Moura,  Walmor  Lodi  e  a  vereadora  Olinda  Fiorentin.  Havendo
quórum legal, o presidente declarou aberta a reunião. Estavam presentes também, o
assessor  jurídico  da  Câmara,  Fabiano  Scuzziato,  para  acompanhar  a  reunião  e
desenvolver os trabalhos legislativos, os servidores da Câmara, Viviane Kaghofer e
Lucas Ricardo  Teodoro.  Para  iniciar,  o  presidente  colocou  em votação  a  ata  da
décima sexta reunião ordinária desta comissão, realizada no dia quatro de julho,
sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se para a NOMEAÇÃO DE
RELATORES das  matérias  em pauta.  Projeto  de  Lei  nº 52,  de  2017,  do  Poder
Executivo,  que  altera  dispositivo  da  legislação  sobre  o  estacionamento
regulamentado para veículos na cidade de Toledo O presidente informou que, tendo
em  vista  que  o  pedido  de  tramitação  de  urgência  não  foi  aprovado  na  sessão
ordinária,  o  projeto  não  entrou  na  pauta  desta  comissão.  Neste  momento,  o
presidente passou a palavra ao assessor jurídico da Câmara que explicou o ocorrido
na sessão ordinária do dia anterior à reunião, na segunda-feira, onde o vereador
Airton Savello, vice-presidente, estando na condução da sessão, devido à ausência
do vereador Renato Reimann, foi orientado equivocadamente que poderia votar na
ordem do dia da sessão. Sendo assim, salientou que os votos do vereador Airton
Savello  seriam  desconsiderados.  A  seguir,  o  presidente  deu  continuidade  à
nomeação  de  relatores.  Projeto  de  Lei  nº  79,  de  2017,  do  Vereador  Ademar
Dorfschmidt,  que  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  instalação  de  alerta  de
fiscalização  por  meio  de  instrumento  ou  equipamento  que  registre  ou  indique  a
velocidade medida, no Município de Toledo. Este projeto ainda encontrava-se em
tramitação na Comissão de Legislação e Redação. Projeto de Lei nº 82, de 2017, do
Poder Executivo, que procede à desafetação e autoriza a outorga da concessão de
direito real de uso de imóvel à Fundação Waldyr Luiz Becker de Apoio ao Paciente com
Câncer. Este projeto ainda encontrava-se em tramitação na Comissão de Legislação e
Redação.  Na  sequência,  foram  apresentadas  as  matérias  para  VOTAÇÃO  DE
PARECER. Projeto de Lei nº 69, de 2017, do Poder Executivo, que autoriza o Executivo
municipal  a  executar  e  custear  obras/serviços  em  imóvel  do  Centro  Social  e
Educacional Aldeia Infantil Betesda, nesta cidade de Toledo.  O relator deste projeto,
vereador Leandro Moura, 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 do relator. Assim
sendo, o projeto teve o seu parecer aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 73, de
2017,  do  Poder  Executivo,  que  procede  à  desafetação  de  imóveis  doados  pelo
Município de Toledo à Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR).  O relator
deste  projeto,  vereador  Gabriel  Baierle,  fez  uma  explanação  acerca  do  mesmo,
salientando que o seu relatório era com parecer favorável ao projeto. Consultados os
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demais membros da Comissão e após suas considerações, todos acompanharam o
voto do relator. Assim sendo, o projeto teve o seu parecer aprovado por unanimidade.
Após, o presidente anunciou o recebimento do Ofício nº 647/2017, da Vara de Família e
Sucessões de Toledo, que encaminhava cópia da sentença expedida no processo de
inventário  que objetiva  autorização judicial  para  doação de terras  ao Município  de
Toledo, para acompanhamento da realização das obras e a correta utilização das áreas.
Após a leitura do ofício pela secretária, a comissão definiu que acompanharia as obras
após  o  início  destas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião  da  Comissão  de
Desenvolvimento  Urbano  e  Economia,  e  nada  mais  havendo  para  ser  tratado,  o
presidente,  agradeceu a presença de todos e  declarou encerrados os trabalhos às
quatorze horas e trinta e seis minutos (14h36min) do dia onze de julho de dois mil e
dezessete (11.07.2017), determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por ele e
pelos demais membros da comissão presentes.
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APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO
Sala de Reuniões, 1º de agosto de 2017

Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia 

Ata da 17ª reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia, realizada no dia 11 de julho de 2017.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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