
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

13ª LEGISLATURA 2017/2020 

4ª SESSÃO ORDINÁRIA 

ORDEM DO DIA 

  
PARA 05 DE MARÇO DE 2018 – 19:00 H. 

 
 

1. PEQUENO EXPEDIENTE 

1.1. Leitura da Bíblia e/ou oração pelo Vereador Genuir Veronese. 

1.2. Leitura da Ata da Sessão Extraordinária de nº 03 do dia 26 de Fevereiro/18. 

1.3. Discussão e Votação da Ata 

1.4. Leitura das Correspondências dirigidas ao Poder Legislativo e indicações 

devidamente apresentadas. 

 

2. TRIBUNA LIVRE 

O senhor Major Antonio Schinda, explanando sobre as funções dos agentes 

da defesa civil e suas contribuições para o Município 

 

3. GRANDE EXPEDIENTE 

 

Requerimento 03/2018 de Autoria do Legislativo Municipal em Votação 

única: 

Requer sejam informados os valores gastos pelo Executivo Municipal com a 

aquisição de terreno e construção de barracão localizado no Distrito de Dr. 

Antonio Paranhos, o qual foi objeto de concessão de direito real de uso à 

empresa do ramo de produtos de limpeza; Requer, ainda, seja informado com 

qual empresa foi firmada a concessão de direito real de uso, se a empresa ainda 

se encontra instalada, se houve a substituição por outra empresa e qual o 

procedimento adotado para referida concessão e quantidade de empregos 

gerados pela empresa que ocupa o imóvel. 
 

 



Requerimento 04/2018 de Autoria do Legislativo Municipal em Votação 

única: 

Informações referente ao transporte escolar no Município de São Jorge D 

`Oeste, nos âmbitos urbano e rural, notadamente no que tange as licitações, 

informando quais empresas vencedoras, o valor, a quilometragem, e a região 

que o transporte escolar está realizando para buscar os alunos. 
 

4. ORDEM DO DIA: 

 

Projeto de Lei 04/2018 de Autoria do Executivo Municipal em Primeira 

Votação: 

Autoriza o Poder Executivo a repassar para Produtores Rurais de São Jorge D 

`Oeste, em direito real de uso os bens abaixo mencionados e dá outras 

providências. 

 

 

Projeto de Lei 06/2018 de Autoria do Executivo Municipal em Primeira 

Votação: 

Aprova o arruamento da Cidade de São Jorge D`Oeste e dá outras 

providências. 
 

Projeto de Lei 08/2018 de Autoria do Executivo Municipal em primeira 

Votação: 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aumentar o número de vagas de 

cargos de provimento efetivo que abaixo especifica e dá outras providências. 

 
 

 

5. EXPLICAÇÕES FINAIS 

 

Iniciada pelo Vereador Sandro Pagnussat 


