
Pauta da 16ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios     
01 agosto de 2013. 

 
Ata da 8º sessão extraordinária  
 
Oficio s/n - Encaminha o Projeto de Lei nº29/2013 em regime de urgência especial. 
 
Oficio nº248/2013 – Encaminha o Projeto de Lei nº30/2013 em regime de urgência 
especial. 
 
Requerimento nº173/2013 – Requer ao senhor presidente que os Projetos de Lei nº 29 
e 30/2023 sejam apreciados em regime de urgência especial e seja dispensado o parecer 
das comissões. 
 
Projeto de Lei nº29/2013 – autoriza o poder executivo municipal a doar área do 
município para construção da sede do fórum eleitoral e da outras providências. 
  
Projeto de Lei nº30/2013 – Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no 
orçamento do município de Grandes Rios para o exercício de 2013 e dá outras 
providências.  Valor: R$ 138.620,00 
 
Requerimento nº170/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que sejam feitos os 
reparos necessários na Rua Paraná, abrir mais a Rua e cascalhar. 
Autor: Ambrósio Casagrande Junior  
 
Requerimento nº171/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que faça um 
barracão para as estoparias que geram empregos no município e estão trabalhando em 
fundos de quintais. 
Autor: Davi Chaves Viana 
 
Requerimento nº172/2013 - Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
reestruturado a área de estacionamento prevista em frente ao colégio estadual 
comendador Geremias lunardelli. 
Autora: Erlice Morais Meira  
 
Indicação nº020/2013 - Indica ao senhor prefeito municipal a fazer um aterro na 
estrada da fazendinha nas proximidades do sitio do Sebastião Evangelista ( Hélio 
barbudo). 
Autor: Davi Chaves Viana. 
 
Indicação nº021/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal que mande um médico 
acompanhado de uma enfermeira para fazer consultas e visitas nas casas do bairro 
Postinho tipo (programa médico da família) PSF. 
Autor: Davi Chaves Viana 
 



Indicação nº022/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal que seja recolocado o 
busto do interventor do município senhor Olimpio Nogueira Monteiro o qual foi 
quebrado. 
Autora: Erlice Morais Meira.   
 
Pedido de Informação nº020/2013 – solicito informação quanto custou para o 
município à reforma da moto niveladora, solicito ainda uma cópia do processo 
licitatório, o nome das empresas participantes  
Autor: Ambrosio Casagrande Junior 
 
Pedido de Informação nº 021/2013 – Solicito o balancete mensal da câmara municipal 
de Grandes Rios dos meses de Janeiro a Julho de 2013. 
Autor: Fagner Honório 
 
Pedido de Informação nº022/2013 – solicito cópia do balancete mensal da prefeitura 
municipal de Grandes Rios dos meses de janeiro a julho de 2013. 
Autor: Fagner Honório  
 
 
Convite para recepção ao governador Beto Richa. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


