
Pauta da 8ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios     
02 maio de 2013. 

 
• Projeto de Lei nº15/2013/2013 – Dispõe sobre as diretrizes para elaboração do 

orçamento do município de Grandes Rios para o exercício financeiro de 2014 e da 
outras providências. 

 
• Projeto de Lei nº19/2013 – Autoriza o executivo municipal a firmar convênios e 

conceder isenções fiscais relativas à construção de unidades habitacionais vinculadas 
a programas habitacionais de interesse social.   

 
• Requerimento nº108/2013 - Requer ao senhor prefeito municipal que providencie a 

construção de três barracões no terreno onde era a antiga APAE no conjunto 
habitacional Tancredo Neves para a geração de emprego em nosso município. 

  Autor : Rozalio Jose da Silva 
 
• Requerimento nº109/2013 - Requer ao senhor prefeito municipal que providencie 

iluminação para o estádio municipal Álvaro Machado, para os esportistas treinarem 
no período noturno. 
Autor : Rozalio Jose da Silva   
 

• Requerimento nº112/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que faça 
pavimentação com cascalho na estrada do seu Joel Lozado na serra alta, também 
sejam feitas as caixas de contenção. 

Autor : Davi Chaves Viana 
 

•  Requerimento nº113/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que faça 
pavimentação com cascalho na estrada que começa na ponte nova, inicia na 
propriedade do Dr Fernando e vai até a casa do Zé Raul. 
Autor: Davi Chaves Viana 
 

•  Requerimento nº114/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que providencie 
uma extensão de rede de iluminação pública ara a Rua Paulo Cruz Monteiro e a Rua 
Acre.  
Autor: Antonio Francisco de Abreu  

 
• Requerimento nº115/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que faça uma 

reivindicação junto a SANEPAR para que o escritório volte a ser na Praça da igreja 
matriz no reservatório da SANEPAR. 
Autor: Antonio Francisco de Abreu  
 

• Requerimento nº116/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que faça 
sinalização nas ruas de Ribeirão Bonito como, por exemplo, faixa de pedestre, 
pintura nos quebra molas, e colocar placas indicando o nome das ruas. 
Autor: Fagner Honório 



 
• Requerimento nº117/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que faça 

manutenção da estrada mestre que liga Grandes Rios a Flórida do Ivaí. 
Autor: Fagner Honório 
 

• Requerimento nº118/2013 -  Requer ao senhor prefeito municipal que providencie 
iluminação pública para a Rua sete de setembro em Ribeirão Bonito, em frente a 
casa do senhor Silvio Guimarães. 
Autor: Fagner Honório 

 
• Requerimento nº119/2013 – Requer ao senhor refeito municipal que providencie a 

reforma e recuperação do monjolo localizado na Praça Olimpio Nogueira Monteiro. 
Autor: Ambrosio Casagrande Junior 

 
•  Requerimento nº120/2013 – Requer ao senhor refeito municipal que designe um 

funcionário para atender na biblioteca cidadã no período noturno. 
Autor: Ambrosio Casagrande Junior 
 

• Requerimento nº121/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que coloque 
novamente em funcionamento o tele centro comunitário 1ª inclusão digital 
ministério das comunicações, no qual os computadores estão instalados em uma sala 
do projeto menino esperança.  
Autor: Ambrosio Casagrande Junior  

 
• Requerimento nº122/2013 – Requer ao senhor presidente que o projeto de lei 

nº19/2013 seja apreciado em regime de urgência especial  
Autor: Antonio Francisco de Abreu 
 
 

• Indicação nº07/2013 – indica ao senhor refeito municipal a construção do 
matadouro municipal. 
Autor: Davi Chaves Viana  
 
 

•  Oficio nº113/2013 – Resposta ao pedido de Informação nº09/2013 
• Oficio nº114/2013 – Resposta ao pedido de informação nº011/2013  
• Oficio nº115/2013 – Resposta ao pedido de informação nº08/2013 
• Oficio nº117/2013 – Resposta ao pedido de informação nº010/2013    
• Oficio nº128/2013 – Resposta ao Pedido de informação nº05/2013 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


