
Pauta da 3ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios    
07 março de 2013. 

 
 

• Requerimento nº053/2013 – Requer ao senhor presidente que o Projeto de 
Resolução nº03/2013 seja apreciado em regime de urgência especial. 
Autor : Pedro Izidoro do Nascimento. 
 

• Projeto de Resolução nº03/2013 – Estabelece normas gerais, no âmbito do 
município de Grandes Rios estado do Paraná, para a realização de concurso público 
e da outras providencias 
.Autor : Junior Sergio dos Santos – COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
 

• Parecer nº012/2013- Opinando pela legalidade do Projeto de Resolução 
nº02/2013.  

 
• Projeto de Resolução nº02/2013 – Altera a redação do titulo II, seção I, art. 10 do 

Projeto de Resolução nº05/2008 e da outras providências. 
Autor : Davi Chaves Viana 
 

• Requerimento nº037/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal  que seja 
designado um médico para atender a população de Flórida do Ivaí  duas vezes por 
semana. 
Autor : Ailton Franco 
 

• Requerimento nº038/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
providenciado a instalação de uma linha telefônica para o posto de saúde de Flórida 
do Ivaí, e também seja providenciado um computador com internet. 
Autor: Ailton Franco 
 

•  Requerimento nº039/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja feita 
pintura no canteiro central da Avenida Brasil, pois a pintura atual esta bastante 
danificada. 
Autor: Ambrosio Casagrande Junior. 

 
•   Requerimento nº040/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que tome as 

providencias necessárias para que seja cortada a grama do campo de futebol do 
distrito de Ribeirão Bonito. 
Autor : Ambrosio Casagrande Junior   
 

• Requerimento nº041/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que tome as 
providências necessárias para que seja cortada e cascalhada a estrada da Serra do 
Arreio e também sejam reabertas as caixas de contenção. 
Autor: Fagner Honório  
 



• Requerimento nº042/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que tome as 
providências necessárias para que seja feita a limpeza de todos os bueiros do 
distrito de Ribeirão Bonito e providenciado a tampa para os mesmos.  
Autor : Fagner Honório 
  

• Requerimento nº043/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja feita a 
reabertura da estrada do carvoeiro mais precisamente na Serra do Boca Rica, pois 
esta intransitável. 
Autor: Fagner Honório  

 
• Requerimento nº044/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja feita a 

coleta de lixo em todos os bairros do município de Grandes Rios em especial no 
bairro Postinho, Chicote, Ivaizinho, Carvoeiro e bairro do quinze.   
Autor: Fagner Honório  
 

• Requerimento nº045/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que compre 
sapatos de segurança e luvas de couro para os garis e os trabalhadores de serviços 
gerais do nosso município, aqueles que fazem a limpeza dos bueiros e das ruas para 
proporcionar maior segurança e comodidade a eles. 
Autor : Antonio Francisco de Abreu  
 

• Requerimento nº 046/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja feita 
canalização da água do bueiro em frente à bomba d’água da SANEPAR na Rua Ari 
Borba Carneiro, pois a água empossa neste local criando insetos e esta danificando 
os terrenos dos moradores. 
Autor : Antonio Francisco de Abreu 
 

• Requerimento nº047/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que sejam 
colocadas manilhas na Rua Paulino Franzoi esquina com a Rua Joaquim Jose 
Nascimento Monteiro. 
Autora: Erlice Morais Meira 
 

• Requerimento nº048/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que inclua os 
professores de educação física do município no plano de carreira dos professores 
municipais. 
Autora Erlice Morais Meira.     
 

• Requerimento nº049/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
urgentemente façam a reforma da Rua Ari Borba Carneiro nas proximidades da 
bomba d’água, pois os buracos estão impedindo o trafego de veículos. 
Autor : Davi Chaves Viana 
 

• Requerimento nº050/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
urgentemente façam a pavimentação com cascalho no carreador do sitio do senhor 
Francisco Ferreira popular Diquinho na estrada de Flórida do Ivaí. 



 
Autor : Davi Chaves Viana 
 

• Requerimento nº051/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
urgentemente façam pavimentação com cascalho na Rua Acre onde moradores 
reclamam da erosão que causa buracos na rua dificultando o trafego de veículos e 
pedestres. 
Autor : Davi Chaves Viana.   

      
• Requerimento nº052/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que faça uma 

operação tapa buracos na Rua Ceara onde moradores reclamam da dificuldade em 
trafegar por esta via. 
Autor : Davi Chaves Viana    
 
Requerimento nº055/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal a construção de 
uma rampa de acesso a cadeirantes no ginásio de esportes o Pereirão e também em 
todas as esquinas da Avenida Brasil. 
Autor: Junior Sergio dos Santos   
 
Oficio nº 012/2013 – Requer a limpeza do terreno da AABB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

    
 
 


