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P A U T A 
 

20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE  
FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 
Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Toledo 
10 horas e 30 minutos do dia 26 de junho de 2018 

 

 

 

MATÉRIAS PARA NOMEAÇÃO DE RELATOR 
 

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. 
  

 
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. 

  

 
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. 
 

 
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. 

  

  
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. 

  

 
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. 

 

 
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. 
  

  
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. 
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Projeto de Lei nº 101, 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, e altera a Lei “R” 
nº 36/2018. 

 
 

MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO ANTECIPADA DE PARECER 
 

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). 
 
 Relator: Janice Salvador / Regime: Ordinário / Prazo: 30/06/2018 

 

 

 
Projeto de Lei nº 79, de 2018, do Poder Executivo, que dispõe sobre o parcelamento, reparcelamento e desconto 
de créditos tributários provenientes da contribuição de melhoria. 
 
 Relator: Corazza Neto / Regime: Ordinário / Prazo: 03/07/2018 

 
 

 
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. 
 
 Relator: Airton Savello / Regime: Ordinário / Prazo: 03/07/2018 

 
 
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. 
 
 Relator: Corazza Neto / Regime: Ordinário / Prazo: 03/07/2018 
 
 


