
Pauta da 19ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios     
22 agosto de 2013. 

 
Ata da 18º sessão ordinária  
 
Oficio nº271/2013  - encaminhando o Projeto de Lei nº31/2013 em regime de urgência. 
Oficio nº272/2013 – encaminhando o Projeto de Lei nº32/2013 
 
Requerimento nº186/2013 – requer ao senhor presidente que o Projeto de Lei 
nº31/2013 seja apreciado em regime de urgência especial e seja dispensado o parecer 
das comissões. 
Autor: Pedro Izidoro do Nascimento  
 
Projeto de Lei nº31/2013 – Transforma em perímetro urbano, a área rural e da outras 
providências. 
 
Projeto de Lei nº32/2013 – Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 
2014/2017 e dá outras providências. 
 
Encaminhe-se a comissão de justiça e redação  -  Finança e orçamento. 
 
Requerimento nº182/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que providencie a 
construção de um campo de maia coberto para a localidade de Flórida do Ivaí. 
Autor: Ailton Franco 
 
Requerimento nº183/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que providencie com 
urgência um eletricista para trocar as lâmpadas queimadas na Praça Laurentino 
Senchenchem no distrito de Ribeirão Bonito.  
Autor: Fagner Honório. 
 
Requerimento nº184/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que providencie a 
troca de luminárias na Rua Osvaldo Cruz em Grandes Rios. 
Autor: Fagner Honório 
 
Requerimento nº185/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que urgentemente 
façam pavimentação com cascalho nas estradas do Postinho nos sentidos Ismael, Pelé, 
Luis Carlos, Zé Maria, Zão, Chaves, Cidão, Gilberto Bernini e Irineu Back.  
Autor: Davi Chaves Viana. 
 
Indicação nº029/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal que seja tampada uma 
valeta nas Ruas: Rio Grande do Sul esquina com a Rua Goiás e Rua Ipiranga, onde a 
SANEPAR instalou 306 metros de encanamento. 
Autor: Fagner Honório 
 
 
 



Indicação nº030/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal a acionar o DER para 
reformar a rodovia Jose Miguel Lino que liga Grandes Rios a Ribeirão Bonito. 
Autor: Davi Chaves Viana   
 
Pedido de Informação nº027/2013 – Solicito informação quanto ao laboratório de 
informática do município, se os professores estão usando o laboratório, se há 
capacitação e qual profissional do setor da educação responsável por esta capacitação. 
Autora: Erlice Morais Meira   
 
Pedido de Informação nº028/2013 – Solicito informação sobre o barracão de 
reciclagem tão prometido, a população esta querendo uma explicação.  
Autor: Fagner Honório 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 


