
Pauta da 4ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios    
21 março de 2013. 

 
 

• Projeto de Lei nº12/2013 – Altera o artigo 57 da lei municipal nº555 de 26 de 
fevereiro de 1.999. 

 
• Projeto de Lei nº13/2013 – Altera o caput do artigo 2º da Lei nº799 de 25 de 

outubro de 2010 para o fim de incluir no quadro próprio do magistério público 
municipal os professores de educação física no exercício do magistério.  

 
•  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 

 
• Parecer nº013/2013 Comissão de Justiça e redação  

 
• 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  
 

• Requerimento nº056/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
reformado e trocado à areia do parque infantil localizado na Praça Marli Elizabeth 
do Nascimento e se possível seja colocado alambrado em volta para evitar que 
cachorros sujem a areia e transmitam doenças para as crianças. 
Autor : Ambrosio Casagrande Junior 
 

•  Requerimento nº057/2013 - Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
passada a máquina para abrir a estrada da água do quinze. 
Autor: Ambrosio Casagrande Junior 
  

• Requerimento nº058/2013 - Requer ao senhor prefeito municipal que seja feita 
uma notificação a todos as pessoas que possuem lotes urbanos vazios no município 
para que os proprietários providenciem com urgência a limpeza destes terrenos, 
pois a população tem reclamado bastante neste sentido. 
Autor : Ambrosio Casagrande Junior 
 

• Requerimento nº059/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal  que sejam 
cascalhados todos os carreadores dos produtores de tomate. 
Autor : Ailton Franco 
 

•  Requerimento nº060/2013- Requer ao senhor prefeito municipal que sejam 
arrumados os bueiros da estrada do bairro Chicote e possa dar continuidade com 
cascalho do sitio do senhor Elias até a divisa do município em um total de três 



quilômetros. Também seja refeita a ponte desta estrada que esta caída, onde serão 
dez famílias beneficiadas. 
Autor : Fagner Honório 
 

•  Requerimento nº061/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
cortada e cascalhada a estrada do finado Bianor até a propriedade do senhor 
Antonio Cambe que esta intransitável. 
Autor: Fagner Honório 
 

• Requerimento nº062/2013 - Requer ao senhor prefeito municipal  que seja cortada 
e cascalhada a estrada da pedra branca, pois neste bairro tem vários sítios e os 
proprietários estão com muita dificuldade. 
Autor : Fagner Honório  
 

•   Requerimento nº063/2013 - Requer ao senhor prefeito municipal que 
providencie a reforma do almoxarifado do cemitério Cristo Rei do distrito de 
Ribeirão Bonito e seja providenciado um arquivo para guardar as certidões de 
óbito. Há também a necessidade de construir um banheiro para dar mais 
comodidade aos visitantes. 
Autor : Fagner Honório  
 

• Requerimento nº064/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que sejam 
tampados os buracos e as valetas existentes em uma quadra seqüência da Avenida 
Brasil que vai do Posto Pilar até a entrada  da estrada de Flórida do Ivaí, pois os 
buracos estão dificultando a passagem  dos veículos. 
Autor : Rozalio Jose da Silva  
 

• Requerimento nº065/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
cascalhada a estrada do sitio do Amilton no bairro do quinze, pois ele não esta 
conseguindo tirar a safra de tomate devido às más condições da estrada. 
Autor : Rozalio José da Silva  
 

• Requerimento nº066/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal  que seja feita 
demarcação e colocado placa indicando parada de ônibus na Avenida Brasil 
próximo ao mercado Ducati e na Avenida das Flores em frente ao bar do Pedro 
Souza e em frente a APAE no sentido que o ônibus chega ao município. 
Autor : Antonio Francisco de Abreu.      
  

• Requerimento nº067/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja feita a 
recuperação das Ruas Pasteur, Amazonas e Vital Brasil, pois devido às chuvas dos 
últimos dias os moradores estão tendo muita dificuldade. 
Autora:  Erlice Morais Meira  

 
• Requerimento nº068/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja feita a 

higienização do ginásio de esportes O Pereirão e seja feito um cronograma de 



horários para todos que praticam esportes naquele local. Também que seja trocada 
a areai da quadra de voleibol localizada na Praça Olympio Nogueira Monteiro. 
Autora: Erlice Morais Meira  
 

• Requerimento nº069/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que o 
departamento de viação, obras e setor rodoviário ou outro que for de competência, 
urgentemente façam pavimentação com cascalho na Rua Domingos Afonso 
Moreira no conjunto João Otaviano de Pádua, eu sugiro que façam a pavimentação 
com calçamento poliédrico já que tem o meio fio pronto nesta rua.  
Autor:  Davi Chaves Viana 
     

• Requerimento nº070/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que a secretaria 
de educação ou outro setor que for de competência, urgentemente dêem uma 
atenção especial para um problema que existe nos ônibus do transporte escolar, as 
mães estão preocupadas com o monitoramento dos filhos nos ônibus e sugerem 
monitores para ajudar o motorista.   
Autor: Davi Chaves Viana 
 

• Requerimento nº071/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que solicite 
junto a secretaria de administração do estado do Paraná a liberação do lote de terras 
no parque industrial deste município onde seria construído o destacamento da 
policia militar que esse lote seja devolvido ao município para implantação de 
indústrias de pequeno porte. 
Autor:  Antonio Francisco de Abreu     
 

•  Requerimento nº072/2013 – Requer ao senhor presidente que os Projetos de Lei 
nº12 e 13/2013 sejam apreciados em regime de urgência especial. 
Autor : Pedro Izidoro do Nascimento 
   

 
• Indicação nº03/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal que designe um médico 

clinico geral para atender semanalmente no bairro do Postinho. 
Autora : Erlice Morais Meira  
 

• Pedido de Informação nº02/2013 – solicito cópia na integra da Lei Municipal 
nº849/2013. 
Autora : Erlice Morais Meira  
 

• Pedido de Informação nº03/2013 – solicita uma relação contendo os nomes de 
todas as pessoas que trabalham no setor de esportes no município de Grandes Rios. 
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. 
 

    
 
 


