
Pauta da 10ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios     
16 maio de 2013. 

 
• Ata da 9ª sessão ordinária. 

 
• Requerimento n°132/2013 – Requer ao senhor presidente que o Projeto de lei 

n°21/2013 seja apreciado em regime de urgência especial e seja dispensado o 
parecer das comissões neste projeto. 

• Autor: Pedro Izidoro do Nascimento. 
 

• Projeto de Lei n°21/2013 dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no 
orçamento do município de Grandes Rios para o exercício de 2013 e dá outras 
providências. 

 
•   Requerimento n°110/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que providencie 

calçamento com pedras irregulares na rua principal de Flórida do Ivaí. 
Autor: Ailton Franco. 
 
• Requerimento n°123/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que sejam feitos 

os reparos necessários na estrada do assentamento Esperança mais conhecido como 
banco da terra. 

Autor: Antonio Francisco de Abreu. 
 
• Requerimento n°124/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 

providenciada uma linha telefônica para a sala do conselho tutelar. 
Autor: Antonio Francisco de Abreu  
 

• Requerimento n°125/2013- Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
implantada a guarda municipal no município de Grandes Rios em parceria com o 
comercio local. 
Autora: Erlice Morais Meira 
 

• Requerimento n°126/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que providencie 
a reforma da maquete da praça central. 
Autora: Erlice Morais Meira 
 

•  Requerimento n°127/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que providencie 
a construção de uma área de lazer, ou adaptação de um espaço para prática esportiva 
para os moradores do conjunto Albatroz. 
Autora: Erlice Morais Meira 
 

• Requerimento n°128/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que providencie 
a aquisição de materiais esportivos para prática de atletismo. 
Autora: Erlice Morais Meira.    
 



• Requerimento n°129/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que providencie 
para que sejam tampadas as últimas janelas do ginásio de esportes o Pereirão, pois a 
luz solar atrapalha a visão dos atletas. 
Autor: Davi Chaves Viana. 
 

• Requerimento n°130/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja feito 
calçamento com paralelepípedo na Avenida José Monteiro de Noronha na quadra 
que vai da delegacia até a entrada do conjunto Albatroz. 
Autor: Rozalio José da Silva.    
 

• Requerimento n°131/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que determine à 
firma responsável pelo assentamento das pedras irregulares da Rua Pasteur, que de 
continuidade a obra o mais rápido possível. 
Autor: Pedro Izidoro do Nascimento 
 

• Requerimento n°133/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que sejam feitos 
os reparos necessários e colocado cascalho na Rua Dom Pedro II no distrito de 
Ribeirão Bonito. 
Autor : Ambrosio Casagrande Junior 
 

• Requerimento n°134/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que providencie 
iluminação pública para o cemitério Cristo Rei no distrito de Ribeirão Bonito.  
Autor : Fagner Honório. 
 

• Requerimento n°135/2013- Requer ao senhor prefeito municipal que tome as 
providências necessárias para reconstrução do parquinho infantil do Bairro Adolfo 
Pinto (postinho). Também reflorestar e construir uma praça neste bairro. 

Autor : Fagner Honório. 
 
•   Requerimento n°136/2013 – Requerer ao senhor prefeito municipal que 

providencie a compra de uniformes e equipamentos de proteção para os funcionários 
braçais e garis da prefeitura municipal, assim como luvas, botas, chapéus etc. 

Autor: Junior Sergio dos Santos.  
 
• Indicação n°08/2013 – indica ao sênior prefeito municipal  a inclusão dos idosos do 

nosso município ao cadastro da 3ª idade. 
Autora: Erlice Morais Meira. 
 

• Indicação n°09/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal que seja feita uma 
rotatória na entrada do conjunto Silvério Siqueira. 
Autor: Davi Chaves Viana. 
 

• Pedido de Informação n°012/2013 – solicito cópia do projeto da obra juntamente 
com o projeto arquitetônico da Rua Pasteur onde esta sendo feito o calçamento. 
Autor: Davi Chaves Viana. 



• Pedido de Informação n°013/2013 – solicito um relatório contendo a relação de 
todos os veículos e maquinários que tem a prefeitura e qual valor a prefeitura esta 
gastando em combustível com esses veículos e maquinários ao mês. 
Autor: Fagner Honório.   
 
 

• Pedido de Informação n°014/2013 – solicito informação se existe algum projeto 
para construção de uma praça no bairro postinho e se existe alguma verba prevista 
para esta construção. 
Autor: Ambrosio Casagrande Junior.     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


