
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

ATA  DA  11ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE  LEGISLAÇÃO  E
REDAÇÃO.  Aos vinte e quatro dias do mês de abril  do ano de dois mil  e dezoito
(24.04.2018),  terça-feira,  às  nove  horas  e  cinco  minutos   (9h05min),  na  sala  de
reuniões da Câmara Municipal de Toledo,  teve início a décima primeira reunião da
Comissão  de  Legislação  e  Redação,  presidida  pelo  vereador  Vagner  Delabio.  O
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,  Marli  do  Esporte,  Vagner  Delabio  e
Walmor Lodi. Havendo quórum legal, o 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 presidente colocou em votação a ata da décima reunião ordinária desta
comissão, realizada no dia dezessete de abril, sendo aprovada por unanimidade. Em
seguida, passou-se para a  NOMEAÇÃO DE RELATORES das matérias em pauta.
Projeto de Lei nº 51, de 2018, do Poder Executivo, que procede à afetação de áreas
pertencentes  ao  patrimônio  do  Município  de  Toledo  (Loteamento  Parque  Res.
Eucaliptus).  Para este projeto, o vereador Marcos Zanetti foi designado como relator.
Projeto de Lei nº 52, de 2018, do Poder Executivo, que procede à afetação de áreas
pertencentes ao patrimônio do Município de Toledo (Loteamento Sandri).  Para este
projeto, o vereador Marcos Zanetti foi designado como relator. Projeto de Lei nº 55, de
2018, do Poder Executivo, que prorroga o prazo para cumprimento de encargo pelo
Estado  do  Paraná.  Para este  projeto,  o  vereador Walmor  Lodi  foi  designado como
relator.  Projeto  de  Lei  nº  56,  de  2018,  do  Poder  Executivo,  que  dispõe  sobre  a
instituição e a cobrança de Contribuição de Melhoria em decorrência da execução de
obras  públicas  pelo  Município  de  Toledo.  Para  este  projeto,  a  vereadora  Marli  do
Esporte foi designada como relatora. Projeto de Lei nº 57, de 2018, do Poder Executivo,
que estabelece critérios para a regularização de obras edificadas sem a observância de
parâmetro  da legislação do zoneamento do uso  e da ocupação do solo  urbano do
Município. Para este projeto, o vereador Gabriel Baierle foi designado como relator. Após,
o presidente comunicou o número de faltas e presenças dos membros. Na sequência,
foram apresentadas as matérias para VOTAÇÃO DE PARECER. Projeto de Lei nº 27,
de 2018, do Poder Executivo, que altera a legislação que dispõe sobre o Programa de
Melhoria  da  Infraestrutura  e  Saneamento  Rural  no  Município  de  Toledo  (emenda
modificativa). O relator da emenda, vereador Gabriel Baierle, fez uma explanação acerca
da mesma, informando que, seguindo a orientação do parecer jurídico, seu relatório era
com parecer pela rejeição da emenda. Consultados os demais membros da comissão e
após  suas  considerações,  todos  acompanharam  o  voto  do  relator.  Assim  sendo,  o
parecer foi aprovado por unanimidade, sendo a emenda rejeitada pela comissão. Neste
momento,  a  coordenadora  do  Departamento  Legislativo,  Simone  Radons  Mombach,
informou a comissão que o parecer pela rejeição da emenda seria encaminhado para
apreciação na ordem do dia da próxima sessão. Projeto de Resolução nº 6, de 2018, da
Mesa, que referenda Termo de Convênio celebrado entre o Município de Toledo, a
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), e o Instituto Neotropical de
Pesquisas Ambientais (INEO), visando à manutenção e o funcionamento do Aquário
Municipal. O relator deste projeto, vereador Marcos Zanetti, 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
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acompanharam o voto do relator. Assim sendo, o projeto teve o seu parecer aprovado por
unanimidade.  Projeto  de  Lei  nº  48,  de  2018,  do  Poder  Executivo,  que  altera  a
legislação que dispõe sobre  a estrutura  de  órgãos e  de  cargos em comissão da
administração direta do Município de Toledo e que define as respectivas atribuições
específicas.  O relator deste projeto, vereador Gabriel Baierle, informou que, havendo
prazo, apresentaria o seu parecer na próxima reunião. Projeto de Lei nº 49, de 2018, do
Poder Executivo, que autoriza o Executivo municipal a implementar o Projeto de Apoio
ao Lazer, visando à contratação e ao custeio de despesas com transporte de viagens
para Grupos de Idosos regularmente constituídos no Município de Toledo.  O relator
deste  projeto,  vereador  Vagner  Delabio,  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 46, de 2018, do Vereador Edmundo Fernandes, que acrescenta dispositivos
à legislação que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no Município de Toledo.
O relator deste projeto, vereador Walmor Lodi, fez uma explanação acerca do mesmo,
informando que,  seguindo a orientação do parecer  jurídico,  o  seu relatório  era com
parecer pela rejeição do 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 pela rejeição aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 47, de 2018, do
Poder  Executivo,  que  altera  a  legislação que instituiu  o  Órgão Oficial  Eletrônico  do
Município  de  Toledo.  O  relator  deste  projeto,  vereador  Marli  do  Esporte,  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.  Ao  final,  o  presidente  passou  a  palavra  ao  vereador
Corazza Neto que compareceu à reunião para falar sobre o Projeto de Lei nº 16, de
2018,  de  sua autoria,  que  altera a  legislação que autoriza  a  doação de resíduos
recicláveis coletados ou recebidos pelo Município e a outorga da permissão de uso de
bens integrantes do patrimônio público municipal às associações e/ou cooperativas de
catadores de materiais recicláveis constituídas no Município de Toledo. Após a fala do
vereador, o presidente explicou que o prazo do projeto estava suspenso aguardando a
deliberação do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Diante do atraso da resposta
do Conselho, o presidente informou que enviou outro ofício, sendo este respondido no
dia anterior à reunião. O presidente fez a leitura do ofício, que solicitava mais prazo
para  deliberação  do  Conselho,  e  colocou  em  votação  a  solicitação  de  prazo.  A
comissão aprovou a solicitação.  Cumprida a finalidade da reunião da Comissão de
Legislação e Redação, e nada mais havendo para ser tratado, o presidente agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às nove horas e cinquenta e sete
minutos (9h57min) do dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezoito (24.04.2018),
determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por ele e pelos demais membros
da comissão presentes.

VAGNER DELABIO
Presidente da Comissão
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WALMOR LODI
Vice-Presidente

GABRIEL BAIERLE
Secretário

MARCOS ZANETTI
Membro

MARLI DO ESPORTE
Membro

APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO
Sala de Reuniões, 2 de maio de 2018
Comissão de Legislação e Redação

Ata da 11ª reunião da Comissão de Legislação e Redação, realizada no dia 24 de abril de 2018.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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