
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

ATA  DA  25ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE  LEGISLAÇÃO  E
REDAÇÃO.  Aos quatorze  dias  do mês de agosto  do ano de dois  mil  e  dezoito
(14.08.2018),  terça-feira,  às  nove horas e  quatro  minutos  (9h04min),  na  sala  de
reuniões da Câmara Municipal de Toledo,  teve início a vigésima quinta 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,  Rodrigo  Antonio  Bilibio  e  Lucas  Ricardo
Teodoro.  Para iniciar,  o presidente colocou em votação a ata da vigésima quarta
reunião ordinária desta comissão, realizada no dia sete de agosto, sendo aprovada
por unanimidade. Em seguida, passou-se para a NOMEAÇÃO DE RELATORES das
matérias em pauta.  Projeto de Lei nº  124, 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, o vereador
Vagner Delabio foi designado como relator. Projeto de Lei nº 125, de 2018, do Vereador
Ademar  Dorfschmidt,  que  dispõe  sobre  a  proibição  da  suspensão  do  serviço  de
fornecimento de energia elétrica e de água, por inadimplência, nos dias especificados.
Para este projeto, o vereador Vagner Delabio foi designado como relator. Projeto de Lei
nº 12, de 2018, do Poder Executivo, que estabelece critérios para a qualificação como
organizações sociais de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas
atividades  sejam  relacionadas  com  as  áreas  social,  educacional,  ambiental,  de
desenvolvimento  científico  e  tecnológico,  cultural,  esportiva  e  de  saúde.  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  116, de
2018, do Vereador Renato Reimann, que declara de utilidade pública a Associação
Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos - Regional Paraná (ABRAVESPAR).
O relator deste projeto, vereador Walmor Lodi, fez a leitura do seu relatório, sendo este
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 122, de 2018,
do Poder Executivo, que revoga dispositivos da Lei “R” nº 111/2012, que dispõem sobre
a concessão de direito real de uso de imóvel à empresa Distribuidora de Carnes Corte
Bem Ltda. O relator deste projeto, vereador Walmor Lodi, fez a leitura do seu relatório,
sendo este 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 Resolução
nº 15,  de  2018,  da  Mesa,  que  referenda  Termo  de  Convênio  celebrado  entre  o
Município  de  Toledo e  o  Município  de  Marechal  Cândido  Rondon,  mantenedor  da
Escola Municipal Bento Munhoz da Rocha Neto, visando o atendimento na sala de
Recurso Multifuncional – Surdez, de alunos matriculados no Município de Toledo. O
relator deste projeto, vereador Walmor Lodi, fez a leitura do seu relatório, sendo este
com parecer  favorável  ao  projeto.  Durante  a  discussão  deste  projeto,  o  Assessor
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Jurídico Eduardo Hoffmann e a Coordenadora do Departamento Legislativo Simone
Radons  Mombach  se  fizeram  presentes  para  auxiliar  os  vereadores.  O  Vereador
Leoclides  Bisognin  se  fez  presente  e  solicitou  a  palavra  para  fazer  as  suas
considerações.  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  111,  de 2018, do Poder
Executivo, que autoriza o Município de Toledo a cumprir obrigação assumida em Termo
de Transação Extrajudicial. A relatora deste projeto, vereador Marli do Esporte, informou
que, havendo prazo, apresentaria o seu parecer na próxima reunião. 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). O relator deste projeto,
vereador Marcos Zanetti, informou que aguarda parecer jurídico e que, havendo prazo,
apresentaria o seu parecer na próxima reunião. 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. A relatora deste projeto,
vereadora Marli  do Esporte, informou que aguarda parecer jurídico e que, havendo
prazo, apresentaria o seu parecer na próxima reunião. Projeto de Lei nº 119, de 2018,
da Vereadora Olinda Fiorentin, que dispõe sobre o desembarque de passageiros idosos
e com deficiência fora do ponto de parada do transporte coletivo urbano no Município. A
relatora  deste  projeto,  vereadora  Marli  do  Esporte,  informou  que  aguarda  parecer
jurídico e que, havendo prazo, apresentaria o seu parecer na próxima reunião. Projeto
de Lei nº  120,  de 2018, do Vereador Leandro Moura, que acrescenta dispositivo à
legislação que autoriza o Município de Toledo a proceder à outorga de concessão de
serviços públicos municipais. O relator deste projeto, vereador Marcos Zanetti, informou
que aguarda parecer jurídico e que, havendo prazo, apresentaria o seu parecer na
próxima reunião. Projeto de Lei nº  121,  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. A relatora deste projeto, vereadora Marli do Esporte, informou que aguarda
parecer jurídico e que, havendo prazo, apresentaria o seu parecer na próxima reunião.
Projeto de Resolução nº  14, de 2018, da Mesa, que referenda Termo de Convênio
celebrado entre o Município de Toledo, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a
20ª Subdivisão Policial – Polícia Civil do Paraná, visando agilizar e melhorar a qualidade
da prestação de atendimento médico à população carcerária. 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. Projeto de Resolução
nº  16,  de  2018,  da  Mesa,  que  referenda  Termo  de  Cooperação  firmado  entre  o
Município de Toledo e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Unidade de
Educação profissional e Tecnológica do Senac em Toledo, visando a concessão de
campo de estágio supervisionado nas Unidades Básica  de Saúde do Município.  A
relatora  deste  projeto,  vereadora  Marli  do  Esporte,  informou  que,  havendo  prazo,
apresentaria o seu parecer na próxima reunião. Projeto de Resolução nº 17, de 2018,
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da Mesa, que referenda Termo de Cooperação firmado entre o Estado do Paraná e o
Município de Toledo, mediante Termo de Adesão, com o objetivo de cumprir os objetivos
expressos no Decreto Judiciário e Governamental, nº 001/2014, para a implementação
do Projeto Criança e Adolescente Protegidos. O relator deste projeto, vereador Marcos
Zanetti, informou que, havendo prazo, apresentaria o seu parecer na próxima reunião.
Projeto de Resolução nº 18, de 2018, da Mesa, que referenda Termo de Acordo Judicial
proposto  pelo  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná,  na  Ação  Civil  Pública  de
Nunciação de Obra Nova, autuada sob nº 0000521-45.2013.8.16.0170, movida pela
Associação de Moradores e Amigos do Jardim La Salle de Toledo - Paraná, em face do
Município de Toledo e Dal  Bosco Engenharia e Construções Ltda. A relatora deste
projeto, vereadora Marli do Esporte, informou que, havendo prazo, apresentaria o seu
parecer na próxima reunião. 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.  Os
vereadores fizeram suas considerações acerca deste projeto. O Assessor Jurídico
Eduardo Hoffman explanou que antes de proclamado o resultado é possível aos
vereadores  retificar  o  voto  além  de  esclarecer  questões  sobre  o  projeto.  O
presidente procedeu a leitura da manifestação do pedido de vista dos vereadores
Walmor Lodi e Marcos Zanetti, protocolizado no dia 10 de agosto. Após a leitura,
verificado que os votos eram favoráveis ao projeto, e considerando o voto contrário
já  registrado  pela  Vereadora  Marli  do  Esporte,  os  vereadores  Vagner  Delabio,
Marcos Zanetti e Walmor Lodi retificaram o seu voto, se posicionando contrários ao
projeto. Vereador Gabriel Baierle registrou voto contrário ao projeto. Sendo assim o
projeto foi rejeitado por unanimidade, foi designado o Vereador Vagner Delabio para
elaborar parecer que reproduziria a posição majoritária desta comissão. 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 dez horas e dezessete minutos (10h17min), 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, 21 de agosto de 2018

Comissão de Legislação e Redação

Ata da 25ª reunião da Comissão de Legislação e Redação, realizada no dia 14 de agosto de 2018.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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