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P A U T A 

 

DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 
Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Toledo 
10 horas e 30 minutos do dia 19 de abril de 2016 

 

 

 

NOMEAÇÃO DE RELATORES 
 

Projeto de Lei nº 30, de 2016, do Poder Executivo, que dispõe sobre o parcelamento, reparcelamento e 
remissão de créditos tributários provenientes da contribuição de melhoria; 

 
Projeto de Lei nº 44, de 2016, 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; 
 
Projeto de Lei nº 45, de 2016, da 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; 
 

Projeto de Lei nº 46, de 2016, da 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; 
 

Projeto de Lei nº 47, de 2016, da Poder Executivo, que ratifica a desafetação e a doação de imóvel 
integrante do patrimônio público municipal de Toledo ao Estado do Paraná, autorizadas pela Lei “R” nº 52/2012; 
 

Projeto de Lei nº 48, de 2016, da Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo municipal a contratar 
operação de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A; 
 

Projeto de Lei nº 51, de 2016, da Poder Executivo, que autoriza o Executivo municipal a abrir crédito 
adicional suplementar e especial no orçamento-programa do Município de Toledo, para o exercício de 2016. 
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