ORDEM DO DIA
22ª. SESSÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 14-04-2015, ás 14h30min.
Em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº. 19/2015 - Autoriza o
Município de Cascavel a desafetar e permutar imóveis urbanos e dá
outras providências. - Jardim Aeroporto. (Autor - Executivo Municipal).
Em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº. 21/2014 - Altera a Lei
Municipal nº. 1.967, de 23.12.1987, que estabelece o sistema de
parcelamento do solo urbano no Município de Cascavel e dá outras
providências. (Autoria - Romulo Quintino e Gugu Bueno).
Em 2ª discussão e votação o Projeto de Resolução nº. 2/2015 Autoriza a transferência de bens móveis considerados inservíveis, na
forma que especifica. (Autoria - Mesa Diretiva).
Requerimentos :
Em única discussão e votação o pedido de urgência ao Projeto de
Lei nº. 28/2015 - Altera a Lei Municipal n. 6.275 de 08 de outubro de
2013 - Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017 e a Lei Municipal
n. 6.419 de 24 de novembro de 2014 - diretrizes orçamentárias para 2015
- (Autor - Executivo Municipal).
145/2015 - Requer à SEPLAN, informações do processo da liberação do
imóvel destinado à ADEFICA, na forma que especifica. (Autor - Pedro
Martendal).
146/2015 - requer ao Ministério da Cidade a liberação e posterior
destinação de recursos públicos para o Município de Cascavel, com a
finalidade de serem utilizados na execução das obras de alargamento e
posterior recape da Rua Itália. (Autor - João Paulo de Lima).
147/2015 - Requer informações sobre a área disponível referente às
construções da Vila Rural Sol Nascente no Distrito de Juvinópolis. (Autor Ganso Sem Limite).
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148/2015 - Requer informações referentes aos repasses federais ao
Município de Cascavel. (Autor - Jorge Bocasanta).
149/2015 - Requer à Secretaria de Saúde, informações sobre a UBS do
Bairro Faculdade. (Autor - Pedro Martendal).
150/2015 - Requer Votos de Congratulações pela inauguração do Teatro
Municipal de Cascavel, na forma que especifica. (Autor - Luiz Frare).
151/2015 - Requer informações e documentos, na forma que especifica.
(Autor - Luiz Frare).
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