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ATA  DA  VIGÉSIMA  SEGUNDA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE
LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO. No primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e
dezessete (01.08.2017), terça-feira, às nove horas e dez minutos  (9h10min), na sala
de reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve início a vigésima segunda reunião
da Comissão  de Legislação e Redação, dirigida pelo vereador Walmor Lodi, vice-
presidente  da  comissão,  em razão do  presidente,  Vagner  Delabio,  não  estar  se
sentindo bem. O vice-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,  a  reunião  foi  declarada
aberta. Estavam presentes também, os vereadores Corazza Neto, Neudi Mosconi,
Airton Savello,  Leoclides  Bisognin,  Ademar  Dorfschmidt,  o  presidente  do Sicredi,
Cirio Kunzler, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Toledo (ACIT),
Flavio Gotardo Coelho de Souza Furlan, a presidente do Sicoob, Solange Pinzon de
Carvalho  Martins,  o  representante  do  Instituto  de  Desenvolvimento  Regional  do
Oeste do Paraná (IDR-Oeste), Otmar Plec, o secretário da Fazenda do Município,
Balnei Rotta, o diretor da Receita, Jaldir Anholeto, o secretário de Desenvolvimento
Econômico, Tecnológico, de Inovação e Turismo, Paulo Victor Almeida, o professor,
Hermes João Inácio, o professor e coordenador do Programa de Empreendedorismo
e  Inovação,  Evandro  Jackson  Redivo  Nava,  e  o  presidente  do  Conselho  de
Desenvolvimento  Econômico  de  Toledo  (COMDET),  Renato  Tratch.  Estavam
presntes ainda, 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 vigésima primeira reunião ordinária desta
comissão,  realizada no dia onze de julho, sendo aprovada por unanimidade.  Em
seguida, passou-se para a NOMEAÇÃO DE RELATORES das matérias em pauta.
Projeto  de  Lei  nº  83,  de  2017,  do  Vereador  Ademar  Dorfschmidt,  que  institui  a
Semana Municipal de Prevenção ao Câncer Colorretal. Para este projeto, o vereador
Gabriel Baierle foi designado como relator.  Projeto de Lei nº  84, de 2017, do Poder
Executivo, que autoriza o Executivo municipal a cumprir acordo firmado em processo
judicial e a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do Município de Toledo,
para o exercício de 2017. Para este projeto, o vereador Vagner Delabio foi designado
como relator. Projeto de Lei nº 85, de 2017, 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.  Para este projeto, o vereador Walmor
Lodi foi designado como relator. Projeto de Lei nº 86, de 2017, do Poder Executivo, que
autoriza o Município de Toledo a efetuar investimentos em propriedade particular. Para
este projeto,  o vereador  Gabriel  Baierle foi  designado como relator.  Na sequência,
foram apresentadas as matérias para VOTAÇÃO DE PARECER. Projeto de Lei nº 72,
de 2017, do Vereador Corazza Neto, que altera a legislação que cria o Conselho de
Desenvolvimento Econômico de Toledo (COMDET). O vereador Corazza Neto, autor do
projeto, fez um breve relato sobre o tema. Em seguida, a relatora do projeto, vereadora
Marli do Esporte, informou que tendo sido solicitado parecer jurídico, este veio pela
ilegalidade do projeto, contudo, o autor do projeto, vereador Corazza Neto protocolizou
uma emenda aditiva com o objetivo de sanar a ilegalidade. Dito isto, a palavra foi aberta
aos convidados para que se manifestassem sobre o assunto. Após um amplo debate, o
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vice-presidente dispensou os convidados e deu andamento à reunião. Projeto de Lei nº
81, de 2017, do Poder Executivo, que altera a legislação que instituiu o Programa de
Urbanização e Revitalização de áreas urbanas em sedes distritais e em localidades do
interior do Município. O relator deste projeto, vereador Walmor Lodi, informou que tendo
o parecer jurídico vindo pela ilegalidade do projeto, o diretor da Receita, Jaldir Anholeto,
foi  convidado para  participar  da reunião para  prestar  esclarecimentos.  Após ampla
discussão do tema, o relator do projeto, informou que, havendo prazo, apresentaria o
seu relatório na próxima semana. Projeto de Lei nº 79, de 2017, do Vereador Ademar
Dorfschmidt, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de alerta de fiscalização
por meio de instrumento ou equipamento que registre ou indique a velocidade medida,
no Município de Toledo. A relatora deste projeto, vereadora Marli do Esporte, informou
que, o autor do projeto havia protocolizado um substitutivo ao projeto para sanar falha
de redação. Também informou que, tendo solicitado parecer jurídico, este orientava pela
ilegalidade. Contudo, esta apresentou argumentos que defendiam o projeto. Por fim, a
comissão decidiu por remeter novamente o projeto à Assessoria Jurídica da Casa para
emissão  de  novo  parecer  jurídico.  Projeto  de  Lei  nº  80,  de  2017,  da  Mesa,  que
regulamenta a progressão por qualificação dos servidores públicos municipais do Poder
Legislativo do Município de Toledo. A relatora, vereadora Marli do Esporte, apresentou
um substitutivo ao projeto, procedendo a explicação do teor deste. O substitutivo foi
colocado  em  votação  e  aprovado  por  unanimidade.  Na  sequência,  a  relatora
apresentou o seu relatório, sendo este favorável ao projeto já englobando o substitutivo.
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  82, de 2017, do Poder Executivo, que procede à
desafetação e autoriza a outorga da concessão de direito real de uso de imóvel à
Fundação Waldyr Luiz Becker de Apoio ao Paciente com Câncer.  Após um debate
sobre o projeto, o relator deste projeto, vereador Marcos Zanetti, informou que, havendo
prazo, apresentaria o seu relatório na próxima semana.  Na sequência, foi abordado
como ficaria a questão do Projeto de Lei nº 72, de 2017, do Vereador Corazza Neto,
que altera a legislação que cria o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Toledo
(COMDET). A comissão decidiu que aguardaria a oitiva do COMDET sendo assim, o
prazo ficaria suspenso. Ao final, foi colocado em votação o Substitutivo do Projeto de
Lei  nº  79,  de  2017,  do  Vereador  Ademar  Dorfschmidt,  tendo  sido  aprovado  por
unanimidade.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião  da  Comissão  de  Legislação  e
Redação,  e  nada  mais  havendo  para  ser  tratado,  o  vice-presidente  agradeceu  a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às onze horas e vinte e cinco
minutos (11h25min) do dia primeiro de agosto de dois mil e dezessete (01.08.2017),
determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por ele e pelos demais membros
da comissão presentes.

VAGNER DELABIO
Presidente da Comissão
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APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO
Sala de Reuniões, 8 de agosto de 2017

Comissão de Legislação e Redação

Ata da 22ª reunião da Comissão de Legislação e Redação, realizada no dia 1º de agosto de 2017.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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