
Pauta da 18ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios    
02 de agosto de 2012. 

•  Ata da 7ª sessão extraordinária. 
 

• Oficio nº172/2012 – Encaminha Projeto de Lei nº27/2012 em regime de urgência. 
• Oficio nº178/2012 – Encaminha Projeto de Lei nº28/2012 em regime de urgência.  
• Oficio nº179/2012 – Encaminha Projeto de Lei nº29/2012 em regime de urgência.  

 
• Projeto de Lei nº27/2012 – Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 

no orçamento do município de Grandes Rios para o exercício de 2012 e dá outras 
providências.   
Valor:  R$ 327.200,00 para pavimentação de pedra irregular com meio fio e 
galerias. 
 

• Projeto de Lei nº28/2012 – Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 
no orçamento do município de Grandes Rios para o exercício financeiro de 2012 e 
da outras providencias.  

Valor : R$ 441.720,00 para compra de 2 ônibus escolares.  
 

• Projeto de Lei nº029/2012 – Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 
no orçamento do município de Grandes Rios para o exercício financeiro de 2012 e 
da outras providências.  

Valor : 180.000,00 para construção da academia da saúde  
 

• Projeto de Lei nº01/2012 – Fixa o subsídio dos vereadores para o período da 
legislatura de 2013 a 2016 e da outras providências correlatas.  

      Autor : Antonio Claudio Santiago. 
 

• Projeto de Lei nº02/2012 – Fixa os subsídios do Prefeito, do vice-prefeito e dos 
secretários municipais para o período da legislatura de 2013 a 2016 e da outras 
providencias correlatas.  

    Autor:  Antonio Claudio Santiago 
 

• Requerimento nº028/2012 – Requer ao senhor prefeito municipal que a diária dos 
motoristas de ônibus seja paga pela prefeitura nos domingos e feriados quando for 
transportar alunos e professores para os jogos e demais assuntos da educação. 

    Autora: Erlice Morais Meira 
 

• Requerimento nº029/2012 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
reaberta a antiga estrada começando na entrada do conjunto Habitacional João 
Otaviano de Pádua até divisa com o sitio do senhor Antonio Liberti. 
Autor:  Rozalio José da Silva 



 
• Pedido de Informação nº012/2012 – Solicito um parecer jurídico sobre a tomada 

de decisão do executivo de esperar a entrega da documentação de todos os 
funcionários públicos para a partir daí fazer  reeenquadramento no novo plano de 
cargos e carreira da prefeitura municipal de Grandes Rios. 
Autora:  Erlice Morais Meira. 
 

• Pedido de Informação nº 013/2012 - Solicito informação porque o funcionário 
público Paulo Franzói concursado para o cargo de motorista, não esta recebendo o 
salário de motorista de ônibus, se o mesmo dirigi ônibus do transporte escolar 
todos os dias? 
Autora : Erlice Morais Meira. 
 

• Pedido de Informação nº014/2012 – solicito informação qual é a carga horária da 
assistente social no município de Grandes Rios. 
Autor : Renato Carlos de Camargo. 
 

•   Pedido de Informação nº015/2012 – solicito informação qual é a fonte de 
recurso e qual é o valor que o estado repassa mensalmente para o conselho tutelar. 
E se existe lei municipal que submete o conselho tutelar ao poder executivo. 
Autor:  Renato Carlos de Camargo. 
 

• Pedido de Informação nº 016/2012 – solicito informação porque ainda não foi 
providenciado energia elétrica para o cemitério municipal de Grandes Rios, tendo 
em vista a dificuldade que as pessoas tem para trabalhar ali dentro. Também 
solicito informação quanto a Rua Castro Alves de Flórida do Ivaí a qual foi 
prometido extensão de rede para toda a rua  e os moradores continuam no escuro, 
pois só tem iluminação em parte da rua. 
Autor : Reginaldo de Oliveira Lopes. 
 

• Pedido de Informação nº017/2012 – solicito cópia na íntegra das leis municipais 
nº491/97 e 560/99. 
Autor : Renato Carlos de Camargo.  
 

• Oficio nº140/2012 – Encaminha relatório das atividades realizadas pelo 
departamento municipal de saúde de Grandes Rios. 
Autora : Lourdivina Dias 

 
 

 
 


