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ATA  DA  15ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE  LEGISLAÇÃO  E
REDAÇÃO.  Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil  e dezoito
(22.05.2018),  terça-feira,  às  nove horas  e  treze minutos   (9h13min),  na  sala  de
reuniões da Câmara Municipal de Toledo,  teve início a décima quinta 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,  Vagner  Delabio  e  Walmor  Lodi.
Estava ausente a vereadora Marli do Esporte. 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, Simone Radons
Mombach,  Viviane Kaghofer  e  Lucas Ricardo Teodoro.  Para iniciar,  o  presidente
colocou  em  votação  a  ata  da  décima  quarta  reunião  ordinária  desta  comissão,
realizada no dia quinze de maio, sendo aprovada por unanimidade.  Em seguida,
passou-se para a NOMEAÇÃO DE RELATORES das matérias em pauta. Projeto de
Lei  nº  73,  de  2018,  da  Vereadora  Marli  do  Esporte,  que institui  a  apresentação
quadrimestral  de  Relatórios  da Execução Orçamentária  e  de  Gestão Fiscal  pela
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Para este projeto, o vereador Walmor Lodi
foi designado como relator. Projeto de Lei nº 74, de 2018, da Mesa, que acrescenta
dispositivo à legislação que dispõe sobre a concessão de honrarias e homenagens
no Município de Toledo.  Para este projeto, o vereador Marcos Zanetti foi designado
como relator.  Projeto de Lei  nº  75,  de 2018, do Poder Executivo, que procede à
afetação de áreas pertencentes ao patrimônio do Município de Toledo.  Para este
projeto, o vereador Gabriel Baierle foi designado como relator. Projeto de Lei nº 39, de
2018, do Poder Executivo,  que altera a legislação que dispõe sobre o Conselho
Municipal da Juventude de Toledo – COMJUTO (Emenda e Substitutivo). Para este
projeto,  o  vereador  Gabriel  Baierle  foi  designado como relator.  Neste  momento,  a
coordenadora do Departamento Legislativo, Simone Radons Mombach, explicou que o
Substitutivo e a Emenda Modificativa foram apresentados na Comissão de Trabalho,
Administração e Serviços Públicos, sendo que o Substitutivo foi rejeitado e a Emenda
aprovada, porém o relator deveria analisar os dois. Projeto de Lei nº 76, de 2018, do
Poder Executivo, que autoriza o Município de Toledo a cumprir acordo firmado em
processo judicial.  Para este projeto, o vereador Vagner Delabio foi designado como
relator.  Projeto  de  Lei  nº  77,  de  2018,  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 Vagner
Delabio  foi  designado  como  relator.  Projeto  de  Lei  nº  78,  de  2018,  do  Poder
Executivo, que dispõe sobre o reajuste da remuneração dos membros do Conselho
Tutelar. Para este projeto, o vereador Walmor Lodi foi designado como relator. Projeto
de  Lei  nº  79,  de  2018,  do  Poder  Executivo,  que  dispõe  sobre  o  parcelamento,
reparcelamento e desconto de créditos tributários provenientes da contribuição de
melhoria. Para este projeto, o vereador Walmor Lodi foi designado como relator. Projeto
de Lei nº 80, de 2018, do Poder Executivo, que institui o DEC – Domicílio Eletrônico
do Contribuinte para a comunicação eletrônica entre a Administração Tributária e
Fiscal  do  Município  de  Toledo e o  sujeito  passivo.  Para este projeto,  o vereador
Marcos Zanetti foi designado como relator.  Projeto de Resolução nº  8, de 2018, da
Mesa, que referenda Termo de Contrato, celebrado entre o Município de Toledo e a
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Infraero,  visando  ao  acesso  ao  Sistema  Gerenciador  de  Telecomunicações
Aeronáuticas (SGTAI).  Para este projeto,  o  vereador  Vagner Delabio foi  designado
como relator.  Após,  o  presidente  comunicou  o  número  de  faltas  e  presenças  dos
membros. Projeto de Lei nº 49, de 2018, do Poder Executivo, que autoriza o Executivo
municipal  a implementar o Projeto de Apoio ao Lazer,  visando à contratação e ao
custeio de despesas com transporte de viagens para Grupos de Idosos regularmente
constituídos no Município de Toledo, na forma da emenda modificativa apresentada em
Plenário. Para este projeto, o vereador Vagner Delabio foi designado como relator. Na
sequência, foram apresentadas as matérias para VOTAÇÃO DE PARECER. Projeto de
Lei nº 58, de 2018, 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  Marcos  Zanetti,  fez  uma
explanação  acerca  do  mesmo,  salientando  que  o  seu  relatório  era  com  parecer
contrário ao projeto, baseado nos apontamentos do parecer jurídico. Como o relator não
havia disponibilizado antecipadamente o seu parecer ao Departamento Legislativo para
correção, a discussão foi suspensa para que o Departamento pudesse fazer a correção.
Projeto de Lei nº 64, de 2018, da Mesa, que altera a legislação que dispõe sobre a
estrutura organizacional e administrativa da Câmara Municipal de Toledo.  O relator
deste projeto, vereador Vagner Delabio, informou que solicitou prorrogação de prazo no
dia anterior,  dia vinte e um de maio.  Dito isto,  o relator  apresentou um ofício  que
encaminhava uma sugestão de emenda modificativa à Mesa, autora do projeto. O ofício
e emenda foram lidos pelo secretário da comissão, vereador Gabriel Baierle. Projeto de
Lei nº 67, de 2018, do Poder Executivo, que autoriza o Executivo municipal a efetuar
a  outorga  da  concessão  administrativa  de  uso  de  bem  imóvel  pertencente  ao
patrimônio do Município de Toledo ao Colégio Agrícola Estadual de Toledo – Ensino
Médio Profissional Integrado. O relator deste projeto, vereador Gabriel Baierle, fez uma
explanação  acerca  do  mesmo,  salientando  que  o  seu  relatório  era  com  parecer
favorável ao projeto, sugerindo que o projeto também fosse tramitado na Comissão de
Finanças e Orçamento, conforme orientado no parecer jurídico. 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 Resolução nº 7, de 2018, da Mesa, que referenda Termo de Convênio celebrado
entre o Município de Toledo e o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de
Infraestrutura e Logística (SEIL), com a interveniência do Departamento de Estradas
de Rodagem (DER), visando melhorar a trafegabilidade. O presidente informou que,
em razão da ausência da relatora, vereadora Marli  do Esporte, e como o projeto
ainda estava dentro do prazo,  o parecer  seria  apresentado na próxima semana.
Projeto de Lei nº 57, de 2018, do Poder Executivo, 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.  O relator deste
projeto,  vereador Gabriel  Baierle,  informou que, havendo prazo, apresentaria o seu
parecer na próxima reunião. Veto nº 1, de 2018, do Poder Executivo, que veta o Projeto
de  Lei  nº  8,  de  2018,  que  acrescenta  dispositivo  à  legislação  que  dispõe  sobre
estacionamento regulamentado para veículos na cidade de Toledo.  O relator deste
projeto, vereador Walmor Lodi, fez a leitura do 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
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seu parecer aprovado por unanimidade.  Projeto  de Lei  nº  70,  de 2018,  da Poder
Executivo,  que  altera  a  legislação  que  dispõe  sobre  a  organização  do  Sistema
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (SMPDC). O presidente informo que,
em razão da ausência da relatora, vereadora Marli do Esporte, e como o prazo não
vencia naquele dia, o parecer seria apresentado na próxima semana. Projeto de Lei nº
62,  de  2018,  do  Poder  Executivo,  que  dispõe  sobre  o  parcelamento,  o
reparcelamento e a concessão de desconto de créditos não tributários provenientes
de  Programas  de  Habitação  Popular,  através  do  Fundo  para  Financiamento  da
Política  Habitacional  do  Município.  O relator deste projeto,  vereador Walmor Lodi,
informou que, havendo prazo, apresentaria o seu parecer na próxima reunião. Projeto
de Lei  nº  66,  de  2018,  do Poder  Executivo,  que autoriza  o Chefe  do Executivo
municipal a firmar contratos com a Copel Distribuição S.A., visando à ampliação de
redes  rurais  de  distribuição  de  energia  elétrica,  para  atendimento  de  poços
artesianos.  O presidente informo que, em razão da ausência da relatora, vereadora
Marli do Esporte, e como o prazo não vencia naquele dia, o parecer seria apresentado
na próxima semana. Projeto de Lei nº 68, de 2018, do Poder Executivo, que altera a
legislação que disciplina as condições para a exploração dos serviços de transporte
de escolares no Município de Toledo. O relator deste projeto, vereador Marcos Zanetti,
informou que, havendo prazo, apresentaria o seu parecer na próxima reunião. Projeto
de Lei nº 69, de 2018, da Vereadora Janice Salvador e dos vereadores Antonio Zóio,
Airton Savello, Edmundo Fernandes, Gabriel Baierle, Genivaldo Paes, Pedro Varela,
Renato Reimann, Valtencir  Careca, Vagner Delabio e Walmor Lodi,  que institui  a
apresentação  semestral  de  Relatórios  da  Execução  Orçamentária  e  de  Gestão
Fiscal pela Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo - EMDUR.  O
relator  deste  projeto,  vereador  Marcos  Zanetti,  informou  que,  havendo  prazo,
apresentaria o seu parecer na próxima reunião.  Projeto de Lei nº  71,  de 2018, do
Poder Executivo, que procede à desafetação e autoriza a venda de bens imóveis de
propriedade do Município de Toledo ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
representado pela Caixa Econômica Federal (CEF). O relator deste projeto, vereador
Gabriel  Baierle,  informou que estava aguardando parecer jurídico.  Neste momento,
retornou-se à discussão do Projeto de Lei nº  58, de 2018. Colocado em votação, os
vereadores Gabriel Baierle, Vagner Delabio e Walmor Lodi pediram vistas ao projeto. Ao
final,  o  vereador  Leoclides Bisognin compareceu à reunião e usou a palavra para
convidar os vereadores para a Audiência Pública do Projeto de Lei nº 45, de 2018, do
Poder  Executivo,  que  cria  o  Conselho  Municipal  da  Cidade  de
Toledo – CONCIDADE TOLEDO, na quarta-feira, dia vinte e três de maio, às dezoito
horas e trinta minutos. 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 trinta e um minutos
(10h31min)  do  dia  vinte  e  dois  de  maio  de  dois  mil  e  dezoito  (22.05.2018),
determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por ele e pelos demais membros
da comissão presentes.

VAGNER DELABIO
Presidente da Comissão

WALMOR LODI
Vice-Presidente
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GABRIEL BAIERLE
Secretário

MARCOS ZANETTI
Membro

APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO
Sala de Reuniões, 29 de maio de 2018

Comissão de Legislação e Redação

Ata da 15ª reunião da Comissão de Legislação e Redação, realizada no dia 22 de maio de 2018.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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