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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO.
Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (19.06.2018), terça-
feira,  às nove horas e quatro minutos  (9h04min),  na sala de reuniões da Câmara
Municipal de Toledo, teve início a décima nona 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 oitava reunião ordinária desta comissão, realizada no dia doze de junho,
sendo aprovada por unanimidade.  Em seguida, passou-se para a  NOMEAÇÃO DE
RELATORES das matérias em pauta. Projeto de Lei nº 97, de 2018, do Poder Executivo,
que altera a Legislação que dispõe sobre a Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural
de  Toledo –  EMDUR. O presidente  explicou que a princípio,  o  projeto viria  para  as
comissões permanentes, mas após análise, foi encaminhado a uma comissão especial.
Projeto  de  Resolução nº  10,  de  2018,  da  Mesa,  que referenda  Termo de Convênio
celebrado entre o Município de Toledo e a Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural
de Toledo (EMDUR) visando o retorno temporário de empregado público ao Órgão de
origem. Para este projeto, o vereador Marcos Zanetti foi designado como relator. Projeto
de Lei nº 61, de 2018, do vereador Leandro Moura, que dispõe sobre a disponibilização
de  gel  sanitizante  em  hotéis,  restaurantes,  bares,  lanchonetes,  food  trucks e
estabelecimentos congêneres, no Município de Toledo (Emenda Modificativa). Para este
projeto,  o  vereador  Marcos  Zanetti  foi  designado  como  relator.  Após,  o  presidente
comunicou  o  número  de  faltas  e  presenças  dos  membros.  Na  sequência,  foram
apresentadas as matérias para VOTAÇÃO DE PARECER. 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.  O relator deste projeto, vereador Marcos Zanetti, 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  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. A relatora deste projeto, vereadora Marli do Esporte,
fez uma explanação acerca do mesmo, salientando que o seu relatório era com parecer
contrário  ao  projeto.  Consultados  os  demais  membros  da  comissão  e  após  suas
considerações, os vereadores Vagner Delabio, Gabriel Baierle e Walmor Lodi solicitaram
vista ao projeto e o vereador Marcos Zanetti acompanhou o voto da relatora. 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. O presidente lembrou que na última reunião
foi solicitado vista ao projeto pelos vereadores Gabriel Baierle e Vagner Delabio, os
quais protocolaram manifestação que eram contrários ao parecer do relator, vereador
Walmor Lodi. Após a leitura da manifestação, o presidente declarou que o parecer do
projeto foi rejeitado pelos membros da comissão e nomeou o vereador Gabriel Baierle
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como novo relator para reproduzir a posição majoritária da comissão. Projeto de Lei nº
82, de 2018, da Vereadora Marly Zanete, que institui a Campanha "Oftalmologista nas
Escolas",  da  rede  pública  municipal  de  ensino  de  Toledo.  A relatora deste projeto,
vereadora Marli do Esporte, informou que, havendo prazo, apresentaria o seu parecer na
próxima semana. Projeto de Lei nº 163, de 2017, do Vereador Luís Fritzen, que dispõe
sobre  a  presença  de  doulas  em  maternidades  e  estabelecimentos  hospitalares
congêneres  da  rede  pública  do  Município  (Emenda  Modificativa).  O  relator  deste
projeto,  vereador  Gabriel  Baierle,  informou  que,  havendo  prazo,  apresentaria  o  seu
parecer  na  próxima  semana.  Projeto  de  Resolução  nº  9,  de  2018,  da  Mesa,  que
referenda Termo de Cooperação, celebrado entre o Município de Toledo e a Faculdade
Assis Gurgacz visando a  utilização recíproca de dependências de espaços físicos de
propriedade de cada uma das partes. A relatora deste projeto, vereador 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  83,  de  2018,  do  Poder
Executivo, que procede à afetação de áreas pertencentes ao patrimônio do Município
de Toledo. A relatora deste projeto, vereador 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  85, de 2018, do Poder Executivo, que autoriza o
Executivo municipal a adquirir e a fornecer materiais de construção à Associação de
Moradores de Boa Vista, visando à execução de obras de ampliação em imóvel a ela
cedido em permissão de uso pelo Município.  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 seu parecer aprovado por
unanimidade.  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, havendo prazo,
apresentaria o seu parecer na próxima semana. Projeto de Lei nº 84, de 2018, do Poder
Executivo,  que autoriza o Executivo municipal  a  adquirir  e a fornecer  materiais  de
construção à Associação de Moradores de Linha São João, visando à execução de
obras de ampliação em imóvel a ela cedido em permissão de uso, e a abrir crédito
adicional suplementar no orçamento do Município, para o exercício de 2018. A relatora
deste  projeto,  vereadora  Marli  do  Esporte,  informou que  estava aguardando  parecer
jurídico. 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 (Emenda Modificativa).  O relator deste
projeto,  vereador  Gabriel  Baierle,  informou  que  estava  aguardando  parecer  jurídico.
Projeto de Lei nº 90, de 2018, do Poder Executivo, que dispõe sobre a isenção da taxa
de inscrição em concursos públicos municipais  a  candidatos que tenham prestado
serviços à Justiça Eleitoral.  O relator deste projeto, vereador Vagner Delabio, informou
que  estava aguardando parecer  jurídico.  Projeto  de  Lei  nº  89,  de  2018,  do  Poder
Executivo,  que  procede  à  desafetação  de  bens  imóveis  integrantes  do  patrimônio
público do Município de Toledo.  O relator deste projeto, vereador Walmor Lodi,  fez a
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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 seu parecer aprovado por unanimidade. Projeto
de  Lei  nº  86,  de  2018,  do  Vereador  Antonio  Zóio,  que  institui  o  Programa  de
Aproveitamento  de  Terrenos  Baldios  para  Cultivo  de  Hortaliças,  no  Município  de
Toledo.  A relatora  deste  projeto,  vereadora  Marli  do  Esporte,  informou  que  estava
aguardando parecer jurídico.  Projeto de Lei nº  88, de 2018, do Poder Executivo, que
autoriza o Executivo municipal a cumprir acordo firmado em processo judicial e a abrir
crédito adicional suplementar no orçamento-programa do Município de Toledo, para o
exercício de 2018. O relator deste projeto, vereador Marcos Zanetti, informou que estava
aguardando parecer jurídico.  Projeto de Lei nº  92, de 2018, do Poder Executivo, que
altera a legislação que dispôs sobre a instituição e a cobrança de Contribuição de
Melhoria em decorrência da execução, pelo Poder Público municipal,  das obras de
urbanização nas  Ruas  Cascavel  e  Pedro  Álvares  Cabral,  no  trecho compreendido
entre  as  Avenidas  José  João  Muraro  e  Maripá,  localizadas  nos  bairros  Jardim
Concórdia e Europa/América, nesta cidade. O relator deste projeto, vereador Walmor
Lodi, informou que estava aguardando parecer jurídico. 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 cinquenta e seis minutos (9h56min) do dia dezenove de junho de dois mil e
dezoito (19.06.2018), 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

GABRIEL BAIERLE
Secretário

MARCOS ZANETTI
Membro

MARLI DO ESPORTE
Membro

APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO
Sala de Reuniões, 26 de junho de 2018

Comissão de Legislação e Redação

Ata da 19ª reunião da Comissão de Legislação e Redação, realizada no dia 19 de junho de 2018.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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