
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

P A U T A

DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Toledo
9 horas do dia 2 de junho de 2015

NOMEAÇÃO DE RELATOR

PROJETOS DE LEI

Projeto de Lei nº 71, de 2015, do Vereador Marcos Zanetti, que Acrescenta dispositivo à legislação que
dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no Município de Toledo;

Projeto de Lei nº 72, de 2015, do Poder Executivo, que Procede à desafetação e autoriza a doação de
bens imóveis e móveis de propriedade do Município de Toledo à Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(UNIOESTE) – Campus de Toledo;

Projeto de Lei nº 73, de 2015, 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 Delci Sbardeloto;

Projeto de Lei nº 74, de 2015, do Poder Executivo, que Autoriza o Executivo municipal a efetuar o repasse
de bolsas-auxílio a atletas, visando à implementação do Projeto “Toledo Voleibol e Vôlei de Praia Competitivo
2014”;

Projeto de Lei nº 75, de 2015, do Poder Executivo, que Autoriza o Executivo municipal a alienar bens
imóveis, visando à implementação de políticas de incentivo à industrialização.

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

Projeto de Resolução nº 28, de 2015, do Poder Excecutivo, que Referenda convênio celebrado entre o
Município de Toledo e o Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná (Ciscopar), visando à cedência
de servidor;

Projeto de Resolução nº 29, de 2015, do Poder Excecutivo, que Referenda convênio celebrado entre o
Município de Toledo e Juízos das Zonas Eleitorais de Toledo, visando à cedência de estagiários para prestação de
serviços no Fórum Eleitoral de Toledo.

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

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

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913
www.toledo.pr.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

Projeto de Resolução nº 43, de 2014, da Mesa, que Aprova o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Toledo;

Relator: Tita Furlan.

PROJETOS DE LEI

Projeto de Lei nº 52, de 2015, do Vereador Ademar Dorfschmidt, que Dispõe sobre a destinação de espaço
público para funcionamento de equipamentos de som automotivo, denominados “paredões de som” no Município
de Toledo;

Relator: Marcos Zanetti;

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

Relator: Lucio de Marchi;

Projeto de Lei nº 62, de 2015, dos Vereadores Neudi Mosconi e Rogério Massing, que Dispõe sobre a
instalação de monitores no caixa ou guichê de mercados, supermercados e estabelecimentos comerciais;

Relator: Vagner de Labio; Status: Aguardando Audiência Pública (11/06);

Projeto de Lei nº 68, de 2015, do Poder Excecutivo, que Dispõe sobre a criação, atribuições e composição
do Conselho Municipal da Juventude de Toledo – COMJUV.

Relator: Tita Furlan;

Projeto de Lei nº 69, de 2015, do Poder Excecutivo, que Procede a alteração na legislação que dispõe
sobre o regime de adiantamento a servidores municipais, para realizar despesas que não possam subordinar-se ao
processo normal de aplicação.

Relator: Lucio de Marchi.

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

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

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913
www.toledo.pr.leg.br
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