
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

Estado do Paraná 
 
 
 
 

Os projetos, pareceres das comissões e pareceres jurídicos encontram-se à disposição no SAPL e na rede interna da Câmara 
 

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

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg.br          Página 1 de 2 

P A U T A 
 

27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE  
FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 
Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Toledo 
10 horas e 30 minutos do dia 28 de agosto de 2018 

 
 
 

 

MATÉRIAS PARA NOMEAÇÃO DE RELATOR 
 

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). 
  

 
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 
(MENSAGEM ADITIVA). 

  

 
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. 

 

 
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. 

  

 
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. 

  

 
Projeto de Lei nº 130, de 2018, do Poder Executivo, que institui o Programa de Incentivo à Educação e ao Esporte 
“Dr. Pedrinho Furlan". 

 

 
Projeto de Lei nº 132, 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 133, 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. 
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Projeto de Lei nº 134, de 2018, do Poder Executivo, que autoriza o Executivo municipal a conceder incentivos ao 
Clube Caça e Pesca de Toledo, visando à realização da Festa Nacional do Porco no Rolete, a realizar investimentos 
no imóvel de propriedade da entidade e a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do 
Município de Toledo, para o exercício de 2018. 

 
 
Projeto de Lei nº 139, 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. 
 
 
 

MATÉRIA PARA VOTAÇÃO ANTECIPADA DE PARECER 

 
Projeto de Lei nº 124, 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. 
 
 Relator: Corazza Neto / Regime: Ordinário / Prazo: 04/09/2018 

 
 


