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ATA  DA  21ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE  FINANÇAS  E
ORÇAMENTO.  Aos  três  dias  do  mês  de  julho  do  ano  de  dois  mil  e  dezoito
(03.07.2018), terça-feira, às dez horas e trinta e oito minutos  (10h38min), na sala de
reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve início a vigésima primeira reunião da
Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Leoclides Bisognin. O
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, Corazza Neto, Leoclides Bisognin, Walmor Lodi e a
vereadora Janice Salvador. Havendo quórum legal, o presidente declarou aberta a
reunião. Estava presente também, o controlador interno da Câmara, David Calça, e,
para acompanhar a reunião e desenvolver os trabalhos legislativos, os servidores da
Câmara,  Viviane  Kaghofer  e  Lucas  Ricardo  Teodoro.  Para  iniciar,  o  presidente
colocou em votação a ata da vigésima reunião ordinária desta comissão, realizada
no dia vinte e seis de junho, sendo aprovada por unanimidade. Também colocou em
votação a ata da quarta reunião extraordinária desta comissão, realizada no dia vinte
e oito de junho, sendo aprovada por unanimidade.  Em seguida, passou-se para a
NOMEAÇÃO DE RELATORES das matérias em pauta.  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.  Para este
projeto, o vereador Airton Savello foi designado como relator. 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. Não nomeou-se relator para este projeto pois ele ainda estava em tramitação na
Comissão  de  Legislação  e  Redação.  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.  Não nomeou-se relator para este projeto pois o parecer da Comissão de
Legislação e Redação pela rejeição da emenda iria para votação na próxima sessão
ordinária.  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.  Para este projeto, o vereador Walmor Lodi foi designado como
relator.  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. Não nomeou-se relator para este projeto pois ele ainda
estava em tramitação na Comissão de Legislação e Redação. Projeto de Lei nº 99, de
2018,  da Vereadora Olinda Fiorentin,  que dispõe sobre  a proibição de fogos de
artifício e similares, com ruídos sonoros, no Município de Toledo.  Não nomeou-se
relator  para  este  projeto  pois  ele  ainda  estava  em  tramitação  na  Comissão  de
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Legislação e Redação.  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.  Não
nomeou-se relator para este projeto pois ele ainda estava em tramitação na Comissão
de Legislação e Redação. Projeto de Lei nº 102, de 2018, do Poder Executivo, que
autoriza o Município de Toledo a repassar, através do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, recursos financeiros a Organizações da Sociedade
Civil, sem fins lucrativos, que atendem crianças e Adolescentes no Município.  Para
este projeto, o vereador Corazza Neto foi designado como relator. Projeto de Lei nº 104,
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.  Para este projeto, o vereador Leoclides Bisognin foi designado
como relator.  Após,  o  presidente  comunicou  o  número  de  faltas  e  presenças  dos
membros.  Na  sequência,  foram  apresentadas  as  matérias  para  VOTAÇÃO  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).  A relatora  deste  projeto,
vereadora Janice Salvador, informou que tendo sido convocada audiência pública para
este projeto, o prazo para apresentação de parece estava suspenso. 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. O relator
deste projeto, vereador Corazza Neto, fez a leitura do seu relatório, sendo este 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  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. O
relator deste projeto, vereador Corazza Neto, fez a leitura do seu relatório, sendo este
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 64, de 2018,
da Mesa,  que altera  a  legislação que dispõe sobre  a  estrutura  organizacional  e
administrativa da Câmara Municipal de Toledo. O relator deste projeto, vereador Airton
Savello, fez a leitura do seu relatório, sendo este com parecer favorável ao projeto.
Colocado  em  discussão,  o  controlador  interno  da  Câmara  explicou  o  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 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. O relator deste projeto,
vereador Leoclides Bisognin, fez a leitura do seu relatório, sendo este com parecer
favorável ao projeto. Após um debate entre os presentes, o relator decidiu por retirar o
seu parecer para discutir a matéria com convidados na próxima reunião da comissão.
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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.  O relator deste projeto, vereador  Walmor Lodi,
fez a leitura do seu relatório, sendo este 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. Ao final, o presidente comunicou que, naquele dia, às dezoito horas e
trinta minutos, aconteceria a audiência pública para debater o Projeto de Lei n° 96, de
2018,  que  "estabelece  as  metas  e  prioridades  da  administração  municipal  para  o
exercício  de  2019,  além de  orientações à  elaboração  do  Orçamento-Programa do
Município de Toledo, para exercício de 2019 (LDO). Cumprida a finalidade da reunião
da Comissão de Finanças e Orçamento, e nada mais havendo para ser tratado, o
presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às onze
horas e cinquenta e seis minutos (11h56min) do dia três de julho de dois mil e dezoito
(03.07.2018), determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por ele e pelos
demais membros da comissão presentes.
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APROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO
Sala de Reuniões, 10 de julho de 2018
Comissão de Finanças e Orçamento

Ata da 21ª reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, realizada no dia 3 de julho de 2018.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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