
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS
E ORÇAMENTO. Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete
(30.06.2017), sexta-feira, às nove horas e dezoito minutos  (9h18min), na sala de
reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve início a terceira reunião extraordinária
da Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Leoclides Bisognin.
O presidente saudou todos os presentes e solicitou ao vereador Walmor Lodi, vice-
presidente, que fizesse a chamada dos membros da Comissão. Estavam presentes
os vereadores Airton Savello, Corazza Neto, Leoclides Bisognin, Neudi Mosconi e
Walmor  Lodi.  Havendo  quórum  legal,  o  presidente  declarou  aberta  a  reunião.
Estavam  presentes  também,  o  controlador  interno  da  Câmara,  David  Calça,  o
vereador Marcos Zanetti, a vereadora Marli do Esporte, e alguns representantes do
Poder  Executivo,  de  entidades  e  da  sociedade.  Para  acompanhar  a  reunião  e
desenvolver os trabalhos legislativos estavam presentes os servidores da Câmara,
Viviane Kaghofer e Lucas Ricardo Teodoro. Para iniciar, o presidente informou que
esta reunião foi marcada para apreciar as emendas feitas ao Projeto de Lei nº 45, de
2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Toledo,
para o período de 2018 a 2021 e para votar o parecer. Na sequência, o presidente da
comissão e relator da matéria fez a leitura de parte do seu parecer. Em seguida, iniciou-
se a apreciação das emendas, apresentando para cada uma o posicionamento da
Secretaria  de  Planejamento  Estratégico  do  Município  e  do  controlador  interno  da
Câmara.  No período da manhã,  foram analisadas as  emendas das entidades que
estavam presentes na reunião, sendo que todas foram rejeitadas pela comissão. Às
doze horas (12h) o presidente suspendeu a reunião marcando o retorno para as quinze
horas. A segunda parte da reunião iniciou às quinze horas e sete minutos (15h07min). A
análise das emendas foi feita por tema. Todas as emendas analisadas neste período
foram rejeitadas pela comissão.  Às dezessete horas e trinta minutos (17h30min),  o
presidente suspendeu a reunião marcando o retorno para as nove horas da segunda-
feira, dia três de julho. Às nove horas e oito minutos (9h08min) da segunda-feira, dia
três  de  julho  (03.07.2017),  deu-se  início  a  terceira  parte  da  terceira  reunião
extraordinária da comissão, para dar continuidade a apreciação das emendas. Todas as
emendas restantes foram rejeitadas pela comissão. Cumprida a finalidade da reunião
da Comissão de Finanças e Orçamento, e nada mais havendo para ser tratado, o
presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às onze
horas  e  cinquenta  e  um minutos  (11h51min)  do  dia  três  de  julho  de  dois  mil  e
dezessete (03.07.2017), determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por ele e
pelos demais membros da comissão presentes.

LEOCLIDES BISOGNIN
Presidente da Comissão

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves
Rua Sarandi, 1049 - CEP 85900-030

Fone (45) 3379-5900
www.toledo.pr.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

WALMOR LODI
Vice-Presidente

CORAZZA NETO
Secretário

AIRTON SAVELLO
Membro

NEUDI MOSCONI
Membro

APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO
Sala de Reuniões, 11 de julho de 2017
Comissão de Finanças e Orçamento

Ata da 3ª reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, realizada no dia 30 de junho de 2017 e 3 de julho de 2017
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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