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ATA  DA  TRIGÉSIMA  QUINTA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE
FINANÇAS E ORÇAMENTO. Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de
dois  mil  e  dezessete  (14.11.2017),  terça-feira,  às  onze  horas  e  quinze  minutos
(11h15min),  na  sala  de  reuniões da  Câmara  Municipal  de  Toledo,  teve  início  a
trigésima quinta reunião  da Comissão  de Finanças  e  Orçamento,  presidida  pelo
vereador Walmor Lodi, vice-presidente da comissão. O vice-presidente saudou todos
os  presentes  e  solicitou  ao  vereador  Corazza  Neto,  secretário,  que  fizesse  a
chamada  dos  membros  da  Comissão.  Estavam  presentes  os  vereadores  Airton
Savello, Neudi Mosconi e Walmor Lodi. Estavam ausentes os vereadores Corazza
Neto e Leoclides Bisognin. Havendo quórum legal, o vice-presidente declarou aberta
a reunião. Estavam presentes também, para acompanhar a reunião e desenvolver
os  trabalhos  legislativos,  os  servidores  da  Câmara,  Viviane  Kaghofer  e  Lucas
Ricardo  Teodoro.  Para  iniciar,  o  vice-presidente  colocou  em  votação  a  ata  da
trigésima  quarta  reunião  ordinária  desta  comissão,  realizada  no  dia  sete  de
novembro,  sendo  aprovada  por  unanimidade.  Em  seguida,  passou-se  para  a
NOMEAÇÃO DE RELATORES das matérias em pauta.  Projeto de Lei nº  157, de
2017,  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.  Para este projeto, o vereador Walmor Lodi foi designado como
relator. Projeto de Lei nº 165, de 2017, do Poder Executivo, que autoriza o Executivo
municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento-programa do Município de
Toledo,  para  o exercício  de 2017.  Para  este  projeto,  o  vereador  Airton Savello  foi
designado  como  relator.  Na  sequência,  foram  apresentadas  as  matérias  para
VOTAÇÃO DE PARECER. Projeto de Lei nº 155, de 2017, 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. O vice-presidente informou
que estando o relator ausente na reunião e havendo prazo, o parecer seria apresentado
na próxima semana. Projeto de Lei nº 156, de 2017, do Poder Executivo, que altera a
legislação que autoriza  o  Executivo  municipal  a  assumir  e  a cumprir  obrigações
visando ao desenvolvimento do Programa “Mais Médicos”, no âmbito do Município
de  Toledo.  O  relator  deste  projeto,  vereador  Corazza  Neto,  ausente  na  reunião,
entregou antecipadamente o seu relatório, sendo assim, o vice-presidente solicitou ao
vereador Neudi Mosconi que fizesse a leitura do parecer, que era com parecer favorável
ao  projeto.  Consultados  os  demais  membros  da  comissão  acerca  de  seus
posicionamentos, todos acompanharam o voto do relator. Assim sendo, o projeto teve o
seu parecer aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei nº  159,  de 2017, 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
2017. O relator deste projeto, vereador Airton Savello, fez uma explanação acerca do
mesmo,  salientando  que  o  seu  relatório  era  com  parecer  favorável  ao  projeto.
Consultados os demais membros da comissão acerca de seus posicionamentos, todos
acompanharam o voto do relator. Assim sendo, o projeto teve o seu parecer aprovado
por unanimidade. Projeto de Lei nº 165, de 2017, do Poder Executivo, que autoriza o
Executivo municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento-programa do
Município de Toledo, para o exercício de 2017. O relator deste projeto, vereador Airton
Savello, fez uma explanação acerca do mesmo, salientando que o seu relatório era com
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parecer favorável ao projeto. Consultados os demais membros da comissão acerca de
seus posicionamentos, todos acompanharam o voto do relator. Assim sendo, o projeto
teve o seu parecer aprovado por unanimidade.  Cumprida a finalidade da reunião da
Comissão de Finanças e Orçamento, e nada mais havendo para ser tratado, o vice-
presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às onze
horas e vinte e nove minutos (11h29min) do dia quatorze de novembro de dois mil e
dezessete (14.11.2017), determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por ele e
pelos demais membros da comissão presentes.

WALMOR LODI
Vice-Presidente

AIRTON SAVELLO
Membro

NEUDI MOSCONI
Membro

APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO
Sala de Reuniões, 21 de novembro de 2017

Comissão de Finanças e Orçamento

Ata da 35ª reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, realizada no dia 14 de novembro de 2017.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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