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Estado do Paraná

P A U T A

DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE

Auditório e Plenário Edílio Ferreira da Câmara Municipal de Toledo
14 horas do dia 26 de maio de 2015

NOMEAÇÃO DE RELATOR

PROJETOS DE LEI

Projeto de Lei nº 57, de 2015, do Poder Executivo, que Autoriza o Município de Toledo a cumprir obrigação
assumida em Termo de Transação Extrajudicial;

Projeto de Lei nº 59, de 2015, do Vereador Edinaldo Santos, que Dispõe sobre a disponibilização de vagas
de estacionamento gratuito pelas agências bancárias.

MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO  

Projeto de Lei nº 48, de 2015, do Poder Excecutivo, que Dispõe sobre o parcelamento, reparcelamento e
remissão de créditos tributários provenientes da contribuição de melhoria  decorrente  da realização de obras
públicas, na modalidade de “pavimentação de passeio público”, “urbanização” e/ou “reurbanização”;

Relator: Adriano Remonti;

Projeto de Lei nº 51, de 2015, do Poder Excecutivo, que Autoriza o Executivo municipal a prorrogar o prazo
de permissões de uso concedidas a empresas instaladas em Incubadoras Industriais no Município de Toledo;

Relator: Adriano Remonti;

Projeto  de  Lei  nº  55,  de  2015,  do  Poder  Excecutivo,  que  Autoriza  o  Executivo  municipal  a  cumprir
obrigações assumidas em acordo para indenização de área destinada à complementação e implementação do
sistema viário urbano e à implantação de parque urbano no bairro Jardim Panorama, nesta cidade de Toledo;

Relator: Walmor Lodi;

IMPLEMENTAÇÃO À LEI ORGÂNICA  

Artigos a serem implementados, conforme o Art 4° das disposições Transitórias da Lei Orgânica: “As leis
complementares  e  ordinárias  previstas  nesta  Lei  Orgânica  deverão  ser  editadas  até  o  final  da  sessão
legislativa de 2015”.

Art. 85 - O Poder Público municipal, para assegurar a prevalência dos direitos urbanos,
utilizará, na forma da lei, os seguintes instrumentos:
 I - desapropriação por interesse social ou utilidade pública;
 II - tombamento de imóveis;
 III - regime especial de proteção urbanística e de preservação ambiental;
 IV - direito de preferência na aquisição de imóveis urbanos. 

Os projetos, pareceres das comissões e pareceres jurídicos encontram-se à disposição no SAPL e na rede interna da Câmara
em U:\publico\
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