
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

ATA  DA  VIGÉSIMA  NONA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE
LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO. Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de
dois  mil  e  dezessete  (19.09.2017),  terça-feira,  às  nove  horas  e  três  minutos
(9h03min),  na  sala  de  reuniões da  Câmara  Municipal  de  Toledo,  teve  início  a
vigésima  nona reunião  da  Comissão  de  Legislação  e  Redação,  presidida  pelo
vereador  Walmor  Lodi,  vice-presidente.  O  vice-presidente  saudou  todos  os
presentes e solicitou ao vereador Gabriel Baierle, secretário, que fizesse a chamada
dos  membros  da  Comissão.  Estavam  presentes  os  vereadores  Gabriel  Baierle,
Marcos  Zanetti  e  Walmor  Lodi.  O  vereador  Vagner  Delabio  chegou  mais  tarde.
Estava  ausente  a  vereadora  Marli  do  Esporte.  Havendo  quórum  legal,  o  vice-
presidente declarou aberta a reunião. Estavam presentes também, para acompanhar
a reunião e desenvolver os trabalhos legislativos, os servidores da Câmara, Viviane
Kaghofer e Celestino de Oliveira Brito.  Para iniciar, o vice-presidente colocou em
votação a ata da vigésima oitava reunião ordinária desta comissão, realizada no dia
doze de setembro, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se para a
NOMEAÇÃO DE RELATORES das matérias em pauta.  Projeto de Lei nº  122, de
2017, do Poder Executivo, que concede o Título de Cidadão Honorário do Município
de  Toledo  a  Carlos  Alberto  Richa.  Para este projeto,  o  vereador  Walmor Lodi  foi
designado como relator. Projeto de Lei nº 123, de 2017, do Vereador Neudi Mosconi,
que revoga a Lei “R” nº 31, de 28 de abril de 2015, que institui o Programa de Metas
no  Poder  Executivo  Municipal.  Para  este  projeto,  o  vereador.  Gabriel  Baierle  foi
designado como relator.  Projeto de Lei nº  124,  de 2017, do Poder Executivo, que
autoriza  o  Poder  Executivo  municipal  a  contratar  operações  de  crédito  com  a
Agência de Fomento do Paraná S.A.  Para este projeto, o vereador Walmor Lodi foi
designado como relator.  Projeto de Lei nº  125,  de 2017, do Poder Executivo, que
autoriza o Município de Toledo a custear despesas com a elaboração de projetos
técnicos de engenharia para adequações no viaduto situado no entroncamento da
Rodovia BR-467 com a Avenida Egydio Jeronymo Munaretto, neste Município. Para
este projeto, o vereador Marcos Zanetti foi designado como relator. Projeto de Lei nº
126, de 2014, do Poder Executivo, que altera a legislação que instituiu o Conselho
Municipal de Desenvolvimento e Acompanhamento do Plano Diretor – CMDAPD e a
Comissão Municipal de Urbanismo – COMURB. Para este projeto, o vereador Gabriel
Baierle foi designado como relator. Na sequência, foram apresentadas as matérias para
VOTAÇÃO DE PARECER.  Projeto  de  Lei  nº  105,  de  2017,  da  Vereadora  Olinda
Fiorentin, que proíbe a inauguração e entrega de obras públicas inacabadas, ou que
não atendam a finalidade a que se destinam, no Município de Toledo. A relatora do
projeto, vereadora Marli do Esporte, elaborou o relatório porém não assinou. Sendo
assim, não poderia ser votado na comissão. Em razão disto, foi determinado que a
relatora deveria solicitar  prorrogação de prazo. Projeto de Lei  nº  111,  de 2017,  da
Vereadora  Marli  do  Esporte,  que  dispõe  sobre  a  implementação  da  Central  de
Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais - Libras e Guias-intérpretes para Surdocegos,
no âmbito do Município de Toledo. O relator deste projeto, vereador Walmor Lodi, fez
uma explanação acerca do mesmo, salientando que o seu relatório era com parecer
contrário  ao  projeto,  seguindo  o  exposto  parecer  jurídico.  Consultados  os  demais
membros da comissão e após suas considerações, o vereador Marcos Zanetti votou
contrário ao parecer e os vereadores Gabriel Baierle e Vagner Delabio acompanharam
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o voto do relator. Assim sendo, o projeto teve o seu parecer aprovado por maioria.
Projeto de Lei nº 80, de 2017, da Mesa, que regulamenta a progressão por qualificação
dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo do Município de Toledo, na
forma da emenda. A relatora do projeto, vereadora Marli do Esporte, elaborou o relatório
porém não assinou. Sendo assim, não poderia ser votado na comissão. Em razão disto,
foi determinado que a relatora deveria solicitar prorrogação de prazo. Projeto de Lei nº
119,  de  2017,  do  Poder  Executivo,  que  autoriza  o  Executivo  municipal  a  efetuar
investimentos em imóvel pertencente à Associação de Moradores e Amigos de Linha
Floriano,  neste  Município.  O relator  deste  projeto,  vereador  Walmor  Lodi,  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  93,  de 2017,  do  Poder
Executivo,  que  procede  à  desafetação  de  imóvel  integrante  do  patrimônio  público
municipal, a ser por ele dado em permuta, e à afetação de bem a ser recebido pelo
Município de Toledo. O presidente informou que a relatora do projeto, vereadora Marli
do Esporte, ausente na reunião, apresentaria o seu parecer na próxima reunião. Projeto
de Lei nº  121,  de 2017, do Poder Executivo, que autoriza o Executivo municipal a
cumprir acordo firmado em processo judicial. O presidente informou que a relatora do
projeto, vereadora Marli do Esporte, ausente na reunião, apresentaria o seu parecer na
próxima reunião.  Projeto  de Lei  nº  113,  de 2017,  do Vereador  Antonio Zóio,  que
acrescenta  dispositivo  à  legislação  que  dispõe  sobre  o  estacionamento
regulamentado para veículos na cidade de Toledo (EstaR), e Projeto de Lei nº 115, de
2017, do Vereador Ademar Dorfschmidt, que altera dispositivo da legislação que dispõe
sobre o estacionamento regulamentado para veículos na cidade de Toledo (EstaR). O
relator  deste  projeto,  vereador  Vagner  Delabio,  informou  que  estava  aguardando
parecer jurídico. Projeto de Resolução nº 10, de 2017, da Mesa, que regula o processo
administrativo no âmbito do Poder Legislativo do Município de Toledo. O presidente
informou que a relatora do projeto, vereadora Marli do Esporte, ausente na reunião,
apresentaria o seu parecer na próxima reunião. Projeto de Resolução nº 12, de 2017,
da  Mesa,  que  referenda  Primeiro  Termo  Aditivo  ao  Convênio  celebrado  entre  o
Município de Toledo e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, visando agilizar e
melhorar a qualidade da prestação jurisdicional na Comarca de Toledo. O relator deste
projeto, vereador Vagner Delabio, informou que, havendo prazo, apresentaria o seu
parecer na próxima semana. Ao final, a coordenadora do Departamento Legislativo,
Simone Radons Mombach, informou que,  em razão da apresentação, na trigésima
primeira sessão ordinária, das duas emendas relativas ao Projeto de Lei nº 91, de 2017,
do Poder Executivo, que “revoga a Lei  “R” nº 120/2015, procede à desafetação e
autoriza a alienação de bens imóveis situados no Parque Industrial “Valdemar Conte”,
no Distrito de Novo Sarandi, neste Município, visando à implementação de políticas de
incentivo à industrialização”,  e em razão de que as emendas tratavam do mesmo
artigo, a segunda emenda alterou a primeira.  Assim, a Comissão de Legislação e
Redação faria a redação final consolidando a emenda de número dois ao Projeto de
Lei nº 91. Cumprida a finalidade da reunião da Comissão de Legislação e Redação, e
nada mais havendo para ser tratado, o vice-presidente agradeceu a presença de todos
e  declarou  encerrados  os  trabalhos  às  nove  horas  e  quarenta  e  quatro  minutos
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(9h44min)  do  dia  dezenove  de  setembro  de  dois  mil  e  dezessete  (19.09.2017),
determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por ele e pelos demais membros
da comissão presentes.

VAGNER DELABIO
Presidente da Comissão

WALMOR LODI
Vice-Presidente

GABRIEL BAIERLE
Secretário

MARCOS ZANETTI
Membro

APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO
Sala de Reuniões, 26 de setembro de 2017

Comissão de Legislação e Redação

Ata da 29ª reunião da Comissão de Legislação e Redação, realizada no dia 19 de setembro de 2017.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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