
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

ATA  DA  DÉCIMA  OITAVA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE
LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO. Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e
dezessete (20.06.2017), terça-feira, às nove horas e doze minutos  (9h12min), na
sala de reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve início a décima oitava 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, Viviane Kaghofer e Lucas Ricardo Teodoro.
Para  iniciar,  o  presidente  colocou  em votação  a  ata  da  décima  sétima  reunião
ordinária  desta  comissão,  realizada  no  dia  treze  de  junho,  sendo  aprovada  por
unanimidade.  Em  seguida,  foram  apresentadas  as  matérias  para  VOTAÇÃO  DE
PARECER. Projeto de Lei nº 69, de 2017, do Poder Executivo, que autoriza o Executivo
municipal  a  executar  e  custear  obras/serviços  em  imóvel  do  Centro  Social  e
Educacional Aldeia Infantil Betesda, nesta cidade de Toledo.  O relator deste projeto,
vereador Walmor Lodi, fez uma explanação acerca do mesmo, salientando que o seu
relatório era com parecer favorável ao projeto. Por sugestão da vereadora Marli  do
Esporte, o relator decidiu por suspender a apresentação do parecer e solicitar parecer
jurídico do projeto.  Projeto de Lei nº  57, de 2017, do Poder Executivo, que altera a
legislação que dispõe sobre a estrutura de cargos em comissão da administrativa direta
do Município de Toledo e define as respectivas atribuições específicas, na forma da
Mensagem Aditiva nº 5,  de 9 de junho de 2017.  O relator deste projeto,  vereador
Walmor Lodi, apresentou uma emenda ao projeto que foi acatada pela comissão. Na
sequência, o relator apresentou o 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.  Por fim, o presidente lembrou que na quinta-feira,  dia
vinte e dois de junho, a Comissão se reuniria na sala da Assessoria Jurídica para
discutir  a  questão  da  implementação  da  Lei  Orgânica.  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
nove horas e quarenta e três minutos (9h43min) do dia vinte de junho de dois mil e
dezessete (20.06.2017), 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, 27 de junho de 2017

Comissão de Legislação e Redação

Ata da 18ª reunião da Comissão de Legislação e Redação, realizada no dia 20 de junho de 2017.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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