
Pauta da 5ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios     
04 abril de 2013. 

 
• Ata da 4ª sessão ordinária  

 
• Projeto de Lei nº14/2013 – Altera o inciso VI do artigo 30 da lei municipal 

nº795/2010.  Comissão de justiça e redação 
 

• Requerimento nº073/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
providenciado a construção de um quebra mola em frente ao Estádio Municipal 
Antonio Doreto no distrito de Ribeirão Bonito, pois ali é a saída do conjunto 
margaridas e ao lado tem a creche e as mães atravessam a rodovia com as crianças 
e é muito perigoso. 
Autor : Ambrosio Casagrande Junior 
 

• Requerimento nº074/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
colocado cascalho no carreador do senhor Orlando no bairro Ivaizinho, pois alguns 
trechos do carreador estão intransitáveis e ele precisa retirar a lavoura. 
Autor: Ambrosio Casagrande Junior. 
 

•  Requerimento nº075/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
providenciado com urgência a visita do médico do trabalho no município de 
Grandes Rios para fazer uma analise e ver quais os funcionários públicos tem 
direito de receber o adicional da insalubridade. 
Autora: Erlice Morais Meira  
 

• Requerimento nº076/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
providenciado a reforma do clube municipal do distrito de Ribeirão Bonito que esta 
abandonado a vários anos. O clube é o único lugar em Ribeirão Bonito onde pode 
promover eventos e o povo precisa urgente dessa reforma para que possa fazer 
promoções para atender as necessidades da comunidade local. 
Autor: Fagner Honório. 
 

• Requerimento nº077/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
providenciado a limpeza e reforma da pista de laço Menino da Porteira no distrito 
de Ribeirão Bonito onde também é uma área de realização de eventos por isso a 
necessidade da reforma para proporcionar momentos de lazer a nossa comunidade. 
Autor : Fagner Honório  
 

•     
•  Requerimento nº078/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que faça 

pavimentação com cascalho na estrada que inicia no sitio do Dairton Farias de 
Lima e termina no sitio do Gervásio Ferreira a pavimentação desta estrada é de 
grande importância já que se trata de uma estrada  principal abandonada. 
Autor: Davi Chaves Viana 



• Requerimento nº079/2013- Requer ao senhor prefeito municipal que coloque 
sinalização no quebra mola localizado em frente a casa do senhor Ademir Machado  
(popular Buta) pois os condutores de veículos principalmente os visitantes não 
percebem o quebra mola. 
Autor: Davia chaves Viana 
  

• Indicação nº04/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal que os terrenos do 
cemitério municipal, ou seja, os títulos de aforamento perpétuo sejam doados para 
as famílias que de fato não tenham condições financeiras para comprar quando 
morre um ente querido. 
Autor: Ailton Franco. 
 

• Indicação nº05/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal que seja instituído no 
município de Grandes Rios o Conselho Municipal de cultura. 
Autora : Erlice Morais Meira 
 

• ndicação nº06/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal o reflorestamento da 
Praça Laurentino Senchenchem no distrito de Ribeirão Bonito. Pois as arvores 
desta praça são muito antigas e estão caindo com o tempo por isso peço o 
reflorestamento, pois esta praça já foi uma praça modelo no vale do Ivaí.   
Autor : Fagner Honório 

•  
• Pedido de Informação nº04/2013 - solicito informação como são liberados os 

terrenos do município para pessoas particulares, em quais circunstancias isso 
ocorre e o que é necessário para que isso aconteça.   

• Autora : Erlice Morais Meira.     
  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pauta da 31ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios    

22 de novembro de 2012. 
 

•  Ata da 30ª sessão ordinária. 
 

• Oficio nº248/2012 – encaminha projeto de lei nº37/2012 em regime de urgência 
especial. 

 
• Oficio S/N encaminha projeto de lei nº36/2012 em regime de urgência especial. 

 
• Parecer nº06/2012 – Comissão de Justiça e redação. 

 
• Projeto de Lei nº34/2012 – Decreta de utilidade pública a associação dos 

moradores do conjunto habitacional Silvério Siqueira do município de Grandes 
Rios.   1ª DISCUSSÃO 

 

• Projeto de Lei nº36/2012- altera o artigo 34 da lei nº799, de 25 de outubro de 
2010.  ÚNICA DISCUSSÃO  

 
• Projeto de Lei nº37/2012 – Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 

no orçamento do município de Grandes Rios para o exercício de 2012 e dá outras 
providências.  

 



• Requerimento nº050/2012 – Requer ao senhor prefeito municipal que providencie 
os meio fios para as ruas situadas no conjunto Albatroz, pois as pedras irregulares 
que foram colocadas há quatro anos atrás, estão sendo danificadas pelas chuvas por 
falta do meio fio. 

     Autor: Jorge Dama da Silva 
 

•  Requerimento nº051/2012 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
providencie a substituição das redes dos gols do ginásio de esportes O PEREIRÃO, 
pois as mesmas estão bastante danificadas dificultando a prática de esportes. 
Autor: Paulo Eduardo Machado 
 

• Indicação nº09/2012 – Indica ao senhor prefeito municipal que peça ao chefe do 
setor rodoviário que faça reparos em todas as ruas do município e também elimine 
os matagais que estão espalhados nestas ruas tornando a cidade feia e ocasionando 
a criação de insetos e animais peçonhentos. Autor:  

• Jorge Dama da Silva. 
 

    
 
 


