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Estado do Paraná

ATA  DA  23ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE  LEGISLAÇÃO  E
REDAÇÃO.  Aos  dezessete  dias  do  mês  de  julho  do  ano  de  dois  mil  e  dezoito
(17.07.2018),  terça-feira,  às  nove  horas  e  três  minutos  (9h03min),  na  sala  de
reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve início a vigésima terceira 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 Lucas Ricardo Teodoro.
Para iniciar, o presidente colocou em votação a ata da vigésima segunda reunião
ordinária  desta  comissão,  realizada  no  dia  dez  de  julho,  sendo  aprovada  por
unanimidade.  Em seguida, passou-se para a  NOMEAÇÃO DE RELATORES das
matérias em pauta. Projeto de Lei nº 80, de 2018, do Poder Executivo, que institui o
DEC – Domicílio Eletrônico do Contribuinte para a comunicação eletrônica entre a
Administração  Tributária  e  Fiscal  do  Município  de  Toledo  e  o  sujeito  passivo
(Mensagem Aditiva). Para este projeto, o vereador Marcos Zanetti foi designado como
relator. Projeto de Lei nº 111, de 2018, do Poder Executivo, que autoriza o Município
de Toledo a cumprir obrigação assumida em Termo de Transação Extrajudicial. Para
este projeto, a vereadora Marli do Esporte foi designada como relatora. Projeto de Lei
nº 113, de 2018, do Poder Executivo, que procede à afetação de áreas pertencentes
ao patrimônio do Município de Toledo. Para este projeto, a vereadora Marli do Esporte
foi designada como relatora. Projeto de Lei nº 114, de 2018, do Poder Executivo, que
autoriza  o  Executivo  municipal  a  efetuar  investimentos  em  imóvel  cedido  em
permissão de uso à Associação Cultural, Esportiva e Recreativa Ouro e Prata, desta
cidade de Toledo. Para este projeto, a vereadora Marli do Esporte foi designada como
relatora. Projeto de Lei nº 115, de 2018, do Poder Executivo, que institui, no âmbito
do Município de Toledo, o Programa “Too na Praça”.  Para este projeto, a vereadora
Marli do Esporte foi designada como relatora. Projeto de Resolução nº 12, de 2018, da
Mesa, que referenda Termo de Convênio celebrado entre o Município de Toledo e o
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Paraná  visando  cedência  de  servidores  para
agilizar e melhorar a qualidade da prestação jurisdicional na Comarca de Toledo.
Para este projeto, a vereadora Marli do Esporte foi designada como relatora. Projeto de
Resolução nº  13, de 2018, da Mesa, que referenda Termo de Convênio celebrado
entre o Município de Toledo e a Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR)
visando parceria para habilitar o município ao preenchimento assistido de cadastros
online.  Para este projeto, a vereadora Marli do Esporte foi designada como relatora.
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 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. 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 acompanharam o
voto do relator. Assim sendo, o projeto teve o seu parecer aprovado por unanimidade.
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Projeto de Lei nº  100, de 2018, do Poder Executivo, que autoriza o Município de
Toledo a efetuar o ressarcimento de despesas com mão-de-obra e substituição de
poste de energia elétrica em propriedade particular. O relator deste projeto, vereador
Vagner Delabio, fez uma explanação acerca do mesmo, salientando que o seu relatório
era com parecer favorável ao projeto. Contudo, após um debate e questionamentos dos
membros,  o  relator  retirou  o  seu  relatório  para  providenciar  os  orçamentos  que
faltavam.  Projeto  de  Lei  nº  108,  de  2018,  do  Poder  Executivo,  que  autoriza  o
Município  de  Toledo  a  cumprir  obrigações  assumidas  em  Termo  de  Transação
Judicial.  O  relator  deste  projeto,  vereador  Vagner  Delabio,  informou  que  estava
aguardando parecer jurídico. Projeto de Lei nº 109, de 2018, do Poder Executivo, que
autoriza  o  Município  de  Toledo  a  cumprir  obrigações  assumidas  em  Termo  de
Transação Judicial.  O relator deste projeto, vereador Vagner Delabio, informou que
estava aguardando parecer jurídico. 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 quarenta e
quatro minutos (9h44min) do dia dezessete de julho de dois mil e dezoito (17.07.2018),
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, 7 de agosto de 2018

Comissão de Legislação e Redação

Ata da 23ª reunião da Comissão de Legislação e Redação, realizada no dia 17 de julho de 2018.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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