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ATA  DA  6ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  COMISSÃO  DE  FINANÇAS  E
ORÇAMENTO.  Aos  vinte  dias  do  mês  de  março  do  ano  de  dois  mil  e  dezoito
(20.03.2018), terça-feira, às dez horas e trinta e três minutos  (10h33min), na sala de
reuniões da Câmara Municipal de Toledo, teve início a sexta 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. Estavam
presentes também, os convidados para reunião, a presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher,  Ana Maria Rodrigues Lopes de Oliveira,  o presidente do
Conselho Municipal da Juventude, Jairo Luiz Cerbarro, a presidente do Conselho
Municipal  de  Assistência  Social,  Maria  Inês  Borges  Mânica,  o  diretor  de
comunicação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, Rodrigo
Souza,  as  vereadoras  Marli  do  Esporte,  Marly  Zanete  e  Olinda  Fiorentin,  os
vereadores  Vagner  Delabio  e  Pedro  Varela,  além  dos  demais  presentes  que
assinaram  a  lista  de  presença  em  anexo.  Os  servidores  da  Câmara,  Viviane
Kaghofer e Lucas Ricardo Teodoro, acompanharam a reunião para desenvolver os
trabalhos legislativos. Para iniciar, o presidente colocou em votação a ata da quinta
reunião ordinária desta comissão, realizada no dia treze de março, sendo aprovada
por  unanimidade.  Também,  colocou  em  votação  a  ata  da  primeira  reunião
extraordinária desta comissão, realizada no dia quatorze de março, sendo aprovada
por unanimidade. Em seguida, passou-se para a NOMEAÇÃO DE RELATORES das
matérias em pauta.  Projeto de Lei nº  29, de 2018, do Vereador Antonio Zóio, que
acrescenta dispositivo à legislação que dispõe sobre estacionamento regulamentado
para veículos na cidade de Toledo. Não nomeou-se relator para este projeto pois ainda
estava na Comissão de Legislação e Redação.  Projeto de Lei  nº  34,  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.
Não nomeou-se relator para este projeto pois ainda estava na Comissão de Legislação
e Redação. Projeto de Lei nº 41, 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 Airton
Savello 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  11, de 2018, do Poder Executivo, que
procede  a  alterações  na  estrutura  de  cargos  em  comissão  da  Empresa  de
Desenvolvimento  Urbano  e  Rural  de  Toledo  (EMDUR).  O  relator  deste  projeto,
vereador Leoclides Bisognin, 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
9, de 2018, do Poder Executivo, que altera a legislação que dispõe sobre a estrutura
de órgãos e de cargos em comissão da administração direta do Município de Toledo
e que define as respectivas atribuições específicas. O relator deste projeto, vereador
Leoclides Bisognin,  fez uma explanação acerca do mesmo e abriu  a palavra para
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debate. Se manifestaram: a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher,
Ana  Maria  Rodrigues  Lopes  de  Oliveira,  a  integrante do  Conselho  Municipal  de
Assistência Social  (CMAS),  Jaqueline Fernanda Machado,  a  senhora Maria  Cecília
Ferreira, a coordenadora da Secretaria de Política para Mulheres, Terezinha Pereira
Maciel, vereadora Marli do Esporte, a presidente do Conselho Municipal de Assistência
Social, Maria Inês Borges Mânica, o presidente do Conselho Municipal da Juventude,
Jairo Luiz Cerbarro, o diretor de comunicação do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais  de  Toledo,  Rodrigo  Souza,  a  vereadora  Olinda  Fiorentin,  a  secretária
Municipal de Assistência Social e Proteção à Família, Marisa R. dos Santos Cardoso, a
vereadora Janice Salvador, os vereadores Walmor Lodi e Corazza Neto, o membro da
Quinta Essência, Vinícios Gabriel Santos, e a integrante do Conselho da Juventude,
Fernanda  Fetter.  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  doze  horas  e  cinco  minutos
(12h05min) do dia vinte de março de dois mil e dezoito (20.03.2018), 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, 27 de março de 2018

Comissão de Finanças e Orçamento

Ata da 6ª reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, realizada no dia 20 de março de 2018.
A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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