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ATA  DA  DÉCIMA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMIA.  Aos vinte e três dias do mês de
maio do ano de dois mil e dezessete (23.05.2017), terça-feira, às quatorze horas e
dez minutos  (14h10min), na sala de reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve
início  a  décima reunião  da  Comissão  de  Desenvolvimento  Urbano  e  Economia,
presidida pelo vereador Walmor Lodi. O presidente saudou todos os presentes e
solicitou  à  vereadora  Olinda  Fiorentin,  secretária,  que  fizesse  a  chamada  dos
membros da Comissão.  Estavam presentes  os  vereadores Antonio  Zóio,  Gabriel
Baierle,  Leandro  Moura,  Walmor  Lodi  e  a  vereadora  Olinda  Fiorentin.  Havendo
quórum legal, o presidente declarou aberta a reunião. Estava presente também, para
acompanhar  a  reunião  e  desenvolver  os  trabalhos  legislativos,  o  servidor  da
Câmara, Lucas Ricardo Teodoro. Para iniciar, o presidente colocou em votação a ata
da  nona  reunião  ordinária  desta  comissão,  realizada no  dia  dezesseis  de  maio,
sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se para a NOMEAÇÃO DE
RELATORES das matérias em pauta. Projeto de Lei Complementar nº 1, de 2017,
dos Vereadores Neudi  Mosconi,  Edmundo Fernandes,  Gabriel  Baierle,  Genivaldo
Paes,  Olinda Fiorentin,  Pedro Varela,  Renato Reimann,  Valtencir  Careca,  Vagner
Delabio e Walmor  Lodi,  que altera a  legislação que estabelece critérios  sobre a
composição, defesa, utilização e alienação dos bens públicos municipais. Para este
projeto, o vereador Walmor Lodi foi designado como relator. Projeto de Lei nº 41, de
2017, do Vereador Marcos Zanetti, que altera a legislação 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 Antonio Zóio foi designado como relator. Projeto de Lei nº 49,
de  2017,  do  Poder  Executivo,  que  dispõe  sobre  a  concessão  de  licença  ou
autorização  para  realização  de  feiras  para  a  comercialização  de  produtos  e
mercadorias a varejo no Município de Toledo. O presidente informou que este projeto
ainda encontrava-se em tramitação na Comissão de Legislação e Redação. Projeto de
Lei nº 52, de 2017, do Poder Executivo, que revoga dispositivos da legislação sobre
o  estacionamento  regulamentado  para  veículos  na  cidade  de  Toledo.  Para  este
projeto,  a  vereadora  Olinda  Fiorentin  foi  designada  como  relatora.  Cumprida  a
finalidade da reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia, e nada
mais  havendo  para  ser  tratado,  o  presidente,  agradeceu  a  presença  de  todos  e
declarou encerrados os trabalhos às quatorze horas e dezoito minutos (14h18min) do
dia vinte e três de maio de dois mil e dezessete (23.05.2017), 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, 30 de maio de 2017

Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia 

Ata da 10ª reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Economia, realizada no dia 23 de maio de 2017.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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