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NOMEAÇÃO DE RELATOR

PROJETOS DE LEI

Projeto de Lei nº 57, de 2015, do Poder Executivo, que Autoriza o Município de Toledo a cumprir obrigação
assumida em Termo de Transação Extrajudicial;

Projeto de Lei nº 63, de 2015, 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 2015;

MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO

PROJETOS DE LEI

Projeto  de Lei  nº  42,  de 2015,  do Poder  Excecutivo,  que  Autoriza  o  Município  de  Toledo  a cumprir
obrigação assumida em Termo de Transação Extrajudicial;

Relatora: Sueli Guerra; Status: Aguardando Parecer Jurídico;

Projeto de Lei nº 48, de 2015, do Poder Excecutivo, que Dispõe sobre o parcelamento, reparcelamento e
remissão de créditos tributários provenientes da contribuição de melhoria  decorrente  da realização de obras
públicas, na modalidade de “pavimentação de passeio público”, “urbanização” e/ou “reurbanização”;

Relatora: Sueli Guerra;

Projeto de Lei nº 49, de 2015, do Poder Excecutivo, que Concede desconto para o pagamento à vista ou
para parcelamento do respectivo crédito tributário proveniente de Contribuição de Melhoria, na modalidade de
recapeamento asfáltico;

Relatora: Sueli Guerra;

Projeto de Lei nº 53, de 2015, do Poder Excecutivo, que Procede à desafetação e autoriza a venda de bens
imóveis de propriedade do Município de Toledo aos beneficiários do Programa Carta de Crédito FGTS e Programa
Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) – Recursos do FGTS, a ser executado em convênio com a COHAPAR;

Relatora: Sueli Guerra;

Projeto de Lei nº 54, de 2015, do Poder Excecutivo, que Procede à desafetação e autoriza a venda de bens
imóveis de propriedade do Município de Toledo aos beneficiários do Programa Carta de Crédito FGTS e Programa
Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) – Recursos do FGTS, a ser executado em convênio com a COHAPAR;

Relatora: Sueli Guerra;

Projeto  de  Lei  nº  55,  de  2015,  do  Poder  Excecutivo,  que  Autoriza  o  Executivo  municipal  a  cumprir
obrigações assumidas em acordo para indenização de área destinada à complementação e implementação do
sistema viário urbano e à implantação de parque urbano no bairro Jardim Panorama, nesta cidade de Toledo.

Relator: Luís Fritzen;
Os projetos, pareceres das comissões e pareceres jurídicos encontram-se à disposição no SAPL e na rede interna da Câmara
em U: \publico\
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PROJETOS DE RESOLUÇÃO

Projeto de Resolução nº 25, de 2015, da Mesa, que Altera a Resolução que fixa o valor da bolsa estágio
dos estudantes de nível superior, profissional e médio na Câmara Municipal de Toledo.

Relator: Neudi Mosconi;

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

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

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913
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