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P A U T A 

 

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 
Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Toledo 

10 horas e 30 minutos do dia 5 de abril de 2016 
 

 

 

NOMEAÇÃO DE RELATORES 
 

Projeto de Lei nº 29, de 2016, do Poder Executivo, 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; 

 
Projeto de Lei nº 30, de 2016, do Poder Executivo, que dispõe sobre o parcelamento, reparcelamento e 

remissão de créditos tributários provenientes da contribuição de melhoria; 
 
Projeto de Lei nº 38, de 2016, do Poder Executivo, que procede à desafetação e dispõe sobre a permuta de 

imóveis e a afetação do bem a ser recebido pelo Município de Toledo; 
 
Projeto de Lei nº 40, de 2016, do Poder Executivo, que procede a alterações no Plano Plurianual do 

Município de Toledo, para o período de 2014 a 2017; 
 
Projeto de Lei nº 41, de 2016, do Poder Executivo, que procede a alterações na legislação que estabelece 

as metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2016, além de orientações à elaboração do 
Orçamento-Programa do Município de Toledo, para o exercício de 2016; 

 
Projeto de Lei nº 42, de 2016, 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 2016. 
 
 
 

MATÉRIAS PARA VOTAÇÃO 

 
Projeto de Lei nº 225, de 2015, da CTA, que regulamenta o processo de transição administrativa no Poder 

Executivo; 
 Relator: Sueli Guerra; Regime: Ordinário Prazo: 05/04/2016; 

 
Projeto de Lei nº 37, de 2016, 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 2016; 
 Relator: Neudi Mosconi; Regime: Urgente Prazo: 05/04/2016. 
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