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ATA  DA  VIGÉSIMA  QUINTA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE
LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO. Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois
mil e dezessete (22.08.2017), terça-feira, às nove horas e dez minutos  (9h10min),
na sala de reuniões da Câmara Municipal de Toledo,  teve início a vigésima quinta
reunião da Comissão  de Legislação e  Redação,  presidida  pelo  vereador  Vagner
Delabio. O presidente saudou todos os presentes e solicitou ao vereador Marcos
Zanetti que fizesse a chamada dos membros da Comissão. Estavam presentes os
vereadores Marcos Zanetti, Marli do Esporte, Vagner Delabio e Walmor Lodi. Estava
ausente o vereador Gabriel Baierle. 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
vigésima  quarta  reunião  ordinária  desta  comissão,  realizada  no  dia  quinze  de
agosto,  sendo  aprovada  por  unanimidade.  Em  seguida,  passou-se  para  a
NOMEAÇÃO DE RELATORES das matérias em pauta.  Projeto de Lei nº  105, de
2017, da Vereadora Olinda Fiorentin, que proíbe a inauguração e entrega de obras
públicas  inacabadas,  ou  que  não  atendam  a  finalidade  a  que  se  destinam,  no
Município de Toledo.  Para este projeto, a vereadora Marli do Esporte foi designada
como relatora.  Projeto de Lei nº  106, de 2017, do Poder Executivo, que revoga a
legislação  que  dispõe  sobre  a  concessão  de  adiantamento  salarial  a  servidores
públicos municipais.  Para este projeto, o vereador Walmor Lodi foi designado como
relator. Projeto de Lei nº 107, de 2017, do Poder Executivo, que autoriza o Executivo
municipal a efetuar transferência de valor à Associação dos Municípios do Oeste do
Paraná (AMOP).  Para este projeto,  o vereador Marcos Zanetti  foi  designado como
relator. Na sequência, foram apresentadas as matérias para VOTAÇÃO DE PARECER.
Projeto de Lei nº 92, de 2017, do Poder Executivo, que autoriza o Município de Toledo a
considerar cumpridos satisfatoriamente encargos decorrentes de doação de imóvel à
empresa Botta & Botta Ltda. – ME e a liberar os respectivos ônus. O relator deste
projeto, vereador Vagner Delabio, fez uma explanação acerca do mesmo, salientando
que o  seu relatório  era  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. 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, fez
uma explanação acerca do mesmo, salientando que o seu relatório era 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.  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. O relator deste
projeto, vereador Walmor Lodi, fez uma explanação acerca do mesmo, salientando que
o seu relatório era 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. Projeto de Lei nº 94, de
2017, do Poder Executivo, que aprova o Plano Municipal de Recursos Hídricos de
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Toledo  –  PMRH.  O  presidente  informou  que,  estando  ausente  o  relator,  vereador
Gabriel Baierle, e havendo prazo, o relatório seria apresentado na próxima reunião.
Projeto de Lei nº 83, de 2017, do Vereador Ademar Dorfschmidt, que institui a Semana
Municipal  de Prevenção ao Câncer Colorretal.  O presidente informou que, estando
ausente  o  relator,  vereador  Gabriel  Baierle,  e  havendo  prazo,  o  relatório  seria
apresentado na próxima reunião. Projeto de Lei nº  86, de 2017, da Poder Executivo,
que autoriza o Município de Toledo a efetuar investimentos em propriedade particular.
Estando ausente o relator deste projeto, vereador Gabriel Baierle, o presidente solicitou
ao vereador Marcos Zanetti que fizesse a leitura do relatório entregue antecipadamente
pelo relator. O relatório era 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. Projeto
de Lei nº 96, de 2017, do Vereador Marcos Zanetti, que declara de utilidade pública a
Associação Controle Total Wheeling Toledo. A relatora deste projeto, vereadora Marli do
Esporte, fez uma explanação acerca do mesmo, salientando que o seu relatório era
com parecer favorável ao projeto. 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 104, de 2017,
da Vereadora Marli do Esporte, que dispõe sobre a publicação das listas de espera dos
pacientes  que  aguardam  por  consultas,  exames,  intervenções  cirúrgicas  e  outros
procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde no Município. O relator
deste  projeto,  vereador  Marcos  Zanetti,  informou  que  estava  aguardando  parecer
jurídico. Neste momento, o projeto foi debatido entre os presentes. A autora do projeto,
vereadora Marli  do Esporte, sugeriu que fosse convidado para debater o assunto o
promotor de justiça, Dr. Tiago Trevizoli Justo. O presidente informou que faria o convite. 
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 móvel  que registre  ou indique a velocidade medida,  no Município  de
Toledo. O presidente informou que, estando ausente o relator, vereador Gabriel Baierle,
e havendo prazo, o relatório seria apresentado na próxima reunião. Projeto de Lei nº 93,
de 2017, do Poder Executivo, que procede à desafetação de imóvel  integrante do
patrimônio público municipal, a ser por ele dado em permuta, e à afetação de bem a ser
recebido pelo Município de Toledo. A relatora deste projeto, vereadora Marli do Esporte,
informou que estava aguardando parecer jurídico. Projeto de Resolução nº 10, de 2017,
do Mesa, que regula o processo administrativo no âmbito do Poder  Legislativo do
Município de Toledo. A relatora deste projeto, vereadora Marli do Esporte, informou que
estava aguardando parecer jurídico. Por fim, o presidente, vereador Vagner Delabio,
informou que a Comissão de Legislação e Redação recebeu ofício do vereador Corazza
Neto solicitando recurso sobre decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
Informou ainda que, orientado pelo jurídico da Casa, o presidente indeferiu o pedido de
recurso pois a comissão não tinha competência para tal decisão. Em seguida, houve
um debate entre os presentes sobre a elaboração de um código de ética para Câmara.
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 dez horas e onze minutos (10h11min) do dia vinte e dois de
agosto de dois mil e dezessete (22.08.2017), determinando a lavratura desta ata, que
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vai assinada por ele e pelos demais membros da comissão presentes.

VAGNER DELABIO
Presidente da Comissão

WALMOR LODI
Vice-Presidente

MARCOS ZANETTI
Membro

MARLI DO ESPORTE
Membro

APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO
Sala de Reuniões, 29 de agosto de 2017

Comissão de Legislação e Redação

Ata da 25ª reunião da Comissão de Legislação e Redação, realizada no dia 22 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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