
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

ATA  DA  30ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE  LEGISLAÇÃO  E
REDAÇÃO.  Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil  e dezoito
(18.09.2018),  terça-feira,  às  nove  horas  e  doze  minutos  (9h12min),  na  sala  de
reuniões da  Câmara  Municipal  de  Toledo,  teve  início  a  trigésima 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 nona
reunião  ordinária  desta  comissão,  realizada  no  dia  onze  de  setembro,  sendo
aprovada  por  unanimidade.  Em  seguida,  passou-se  para  a  NOMEAÇÃO  DE
RELATORES das matérias em pauta.  Projeto de Lei nº  147, de 2018, do Vereador
Vagner Delabio,  que dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição em competições
esportivas no Município para pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos.
Para este projeto, a vereadora Marli do Esporte foi designada como relatora. Projeto de
Lei nº  148,  de 2018, do Poder Executivo, que procede à desafetação e autoriza a
permuta de imóvel integrante do patrimônio público municipal e à afetação do bem a ser
recebido pelo  Município  de  Toledo.  Para  este  projeto,  o  vereador  Walmor  Lodi  foi
designado como relator. Projeto de Lei nº 149, de 2018, do Poder Executivo, que altera
a legislação que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal de
Toledo, através dos conselhos escolares. Para este projeto, o vereador Vagner Delabio
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  133, 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. O relator deste projeto, vereador
Marcos Zanetti, informou que, solicitou prorrogação de prazo, e, portanto apresentaria o
seu parecer em 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, 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 da
relatora. Assim sendo, o projeto teve o seu parecer aprovado por unanimidade. 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, 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 da relatora. Assim
sendo, o projeto teve o seu parecer aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 130,
de 2018, do Poder Executivo, que institui o Programa de Incentivo à Educação e ao
Esporte “Dr. Pedrinho Furlan". A relatora deste projeto, vereadora Marli  do Esporte,

A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube. Página 1 de 3

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030

Fone (45) 3379-5900
www.toledo.pr.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

informou que, havendo prazo, apresentaria o seu parecer na próxima reunião. Projeto
de  Lei  nº  131,  de  2018,  do  Vereador  Ademar  Dorfschmidt,  que  dispõe  sobre  a
implantação  de  cemitérios  privados  para  sepultamento  de  animais  domésticos  no
Município. O relator deste projeto, vereador Walmor Lodi, informou que, havendo prazo,
apresentaria o seu parecer na próxima reunião. Projeto de Lei nº  73,  de 2018, da
Vereadora Marli do Esporte, que institui a apresentação quadrimestral de Relatórios da
Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal pela Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer (SUBSTITUTIVO). 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  142, de 2018, do Vereador
Corazza Neto, 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. O relator deste
projeto,  vereador  Walmor  Lodi,  informou  que,  havendo  prazo,  apresentaria  o  seu
parecer  na próxima reunião.  Projeto  de Resolução nº  24,  de 2018,  da Mesa,  que
referenda Termo de Convênio celebrado entre o Município de Toledo e o Estado do
Paraná,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Infraestrutura  e  Logística  (SEIL),  com  a
interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), visando melhorar a
trafegabilidade no Município. 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  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 25, de 2018, da Mesa,
que referenda o Primeiro e o Segundo Termos Aditivos ao Convênio celebrado entre o
Município  de  Toledo  e  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Paraná,  visando  a
substituição de servidora cedida. A relatora deste projeto, vereadora Marli do Esporte,
informou que, havendo prazo, apresentaria o seu parecer na próxima reunião. Projeto
de Lei nº  137, de 2018, da Vereadora Janice Salvador, que altera a legislação que
autoriza o Executivo municipal a permitir utilização do transporte escolar custeado pelo
Município de Toledo por estudantes universitários e por alunos de escolas particulares.
O relator deste projeto, vereador Walmor Lodi, fez a leitura do seu relatório, sendo este
com parecer favorável ao projeto. A Vereadora Janice Salvador fez uso da palavra para
explanar o projeto em discussão. O senhor Ivan Junior Peron, membro do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), fez uso da palavra para discutir o
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  141,  de 2018,  do Vereador  Ademar
Dorfschmidt, que institui o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio.  O relator
deste projeto, vereador Marcos Zanetti, informou que, havendo prazo, apresentaria o
seu parecer na próxima reunião. APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE PEDIDO
DE VISTA: 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,
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sem  fins  lucrativos,  cujas  atividades  sejam  relacionadas  com  as  áreas  social,
educacional, ambiental, de desenvolvimento científico e tecnológico, cultural, esportiva
e de saúde. Diante da apresentação do parecer do relator, vereador Gabriel Baierle,
pela aprovação do projeto, e do pedido de vista pelos vereadores Walmor Lodi e Marli
do Esporte, o Presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura das manifestações
dos  pedidos de vista  dos vereadores,  protocolizadas  no dia  treze  de setembro.  A
vereadora Marli do Esporte realizou a leitura própria de sua manifestação. Após a leitura
e, considerando os votos favoráveis já registrados pelos Vereadores Marcos Zanetti e
Vagner Delabio, o Presidente proclamou o projeto foi aprovado por maioria. 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 trinta e oito minutos (10h38min), 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

MARLI DO ESPORTE
Membro

APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO
Sala de Reuniões, 25 de setembro de 2018

Comissão de Legislação e Redação
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