
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

ATA  DA  28ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE  FINANÇAS  E
ORÇAMENTO. Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito
(04.09.2018), terça-feira, às dez horas e trinta e nove minutos (10h39min), na sala
de reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve início a vigésima oitava reunião da
Comissão  de  Finanças  e  Orçamento,  presidida  pelo  vereador  Walmor  Lodi.  O
presidente  saudou  todos  os  presentes  e  solicitou  ao  vereador  Corazza  Neto,
secretário, que fizesse a chamada dos membros da Comissão. Estavam presentes
os vereadores Airton  Savello,  Corazza Neto,  Walmor  Lodi  e  a  vereadora  Janice
Salvador.  Havendo  quórum  legal,  o  presidente  declarou  aberta  a  reunião.  O
Vereador  Leoclides  Bisognin  estava  ausente.  Estavam  presentes  também,  para
acompanhar  a  reunião e  desenvolver  os  trabalhos legislativos,  os  servidores  da
Câmara, Rodrigo Antonio Bilibio e Celestino Oliveira Brito, bem como o Controlador
Interno David Calça. Para iniciar, o presidente colocou em votação a ata da vigésima
sétima reunião ordinária desta comissão, realizada no dia vinte e oito de agosto,
sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se para a NOMEAÇÃO DE
RELATORES das  matérias  em pauta.  Projeto de Lei  nº  111,  de 2018,  do Poder
Executivo, que autoriza o Município de Toledo a cumprir obrigação assumida em Termo
de Transação Extrajudicial.  Para este projeto, o vereador Walmor Lodi foi designado
como relator. Projeto de Lei nº 129, de 2018, do Poder Executivo, que autoriza o Poder
Executivo a associar o Município de Toledo à Agência de Desenvolvimento Turístico do
Oeste  –  Riquezas  do  Oeste  (ADETUROESTE)  e  a  efetuar  o  pagamento  das
respectivas contribuições associativas anuais à entidade. Para este projeto, o vereador
Corazza Neto 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  100, de 2018, do Poder Executivo, que
autoriza o Município de Toledo a efetuar o ressarcimento de despesas com mão-de-
obra e substituição de poste de energia elétrica em propriedade particular (MENSAGEM
ADITIVA). Devido à ausência do relator e havendo prazo, não foi apreciado o parecer.
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  dez  horas  e  quarenta  e  quatro  minutos  (10h44min),
determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por ele e pelos demais membros
da comissão presentes.
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APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO
Sala de Reuniões, 11 de setembro de 2018

Comissão de Finanças e Orçamento

Ata da 28ª reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, realizada no dia 4 de setembro de 2018.
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