
Pauta da 7ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios   
29 de março de 2012. 

• Ata da 6ª sessão ordinária. 
• Oficio nº069/2012 – Encaminha Projeto de Lei nº11/2012 em regime de urgência. 
• Oficio nº071/2012 – Encaminha Projeto de Lei nº12/2012 em regime de urgência.  
• Oficio nº076/2012 – Encaminha Projeto de Lei nº13/2012 em regime de urgência.  

 
• Projeto de Lei nº11/2012 -  Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 

no orçamento do município de Grandes Rios para o exercício de 2012  e da outras 
providências. Valor de R$52.890,00 para revitalização do viveiro municipal. 

 
• Projeto de Lei nº 12/2012 – Autoriza o poder executivo a parcelar Dívida da Cia 

de Saneamento do Paraná - SANEPAR e da outras providências. Valor de R$ 
288.243,55.   

 
• Projeto de Lei nº13/2012 – 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$ 240.000.00 para pavimentação de vias urbanas. 

 
• Projeto de Resolução nº01/2012 – Dispõe sobre a concessão de diárias nos 

deslocamentos e afastamentos do município a serviço da câmara municipal e da 
outras providências.  

    Autor: Antonio Claudio Santiago 
 

• Requerimento nº006/2012 – Requer ao senhor prefeito municipal que sejam 
refeitas as demarcações das faixas de trânsito no asfalto do município de Grandes 
Rios que estão completamente apagadas. Principalmente as faixas de pedestre. 

Autora: Erlice Morais Meira  
 

• Requerimento nº007/2012 – Requer ao senhor prefeito municipal que faça 
cumprir os artigos 189 e 196 seguintes da Lei Municipal nº762/2009 que trata do 
rebaixamento das guias de passeio e entrada dos principais pontos públicos e do 
comércio, para garantir o acesso a cadeirantes e similares. 
Autora: Erlice Morais Meira.   
 

• Requerimento nº010/2012 – Requer ao senhor prefeito municipal que providencie 
iluminação pública para a Rua Paulo Cruz Monteiro na quadra onde mora o Dema 
e na quadra onde Mora o Padre Marcos que esta bastante escura. 
Autor: Rozalio José da Silva. 
 

• Indicação nº03/2012 – Indica ao senhor prefeito municipal que seja feito 
sinalização urgente indicando os quebra molas da Avenida José Monteiro de 
Noronha.         Autor : Laércio Messias Picoli. 



 
• Oficio nº011/2012 – solicita a presença da policia militar por mais vezes no distrito 

de Ribeirão Bonito. 
 

• Oficio nº77/2012 – resposta a indicação nº01/2012. 
 


