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P A U T A 
 

13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE  
FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 
Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Toledo 
10 horas e 30 minutos do dia 8 de maio de 2018 

 

 

 

 

 

MATÉRIAS PARA NOMEAÇÃO DE RELATOR 
 

Projeto de Lei nº 48, de 2018, do Poder Executivo, que altera a legislação que dispõe sobre a estrutura de órgãos e 
de cargos em comissão da administração direta do Município de Toledo e que define as respectivas atribuições 
específicas. 
  

 
Projeto de Lei nº 56, 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. 

  

 
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. 
 

 
Projeto de Lei nº 9, de 2018, do Poder Executivo, que altera a legislação que dispõe sobre a estrutura de órgãos e 
de cargos em comissão da administração direta do Município de Toledo e que define as respectivas atribuições 
específicas (MENSAGEM ADITIVA). 

  

  
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. 

  

 
Projeto de Lei nº 12, de 2018, do Poder Executivo, que estabelece critérios para a qualificação como organizações 
sociais de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam relacionadas com as 
áreas social, educacional, ambiental, de desenvolvimento científico e tecnológico, cultural, esportiva e de saúde 
(EMENDA MODIFICATIVA). 
 

 
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. 
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MATÉRIA PARA VOTAÇÃO ANTECIPADA DE PARECER 
 

Projeto de Lei nº 63, de 2018, do Poder Executivo, que autoriza o Executivo municipal a abrir créditos adicionais 
suplementar e especial no orçamento-programa do Município de Toledo, para o exercício de 2018. 
 
 Relator: Janice Salvador / Regime: Ordinário / Prazo: 16/05/2018 

 

 
 


