
Pauta da 15ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios     
27 junho de 2013. 

 
Ata da 14º sessão ordinária  
 
Oficio nº186/2013- Encaminha o Projeto de Lei nº26/2013 em regime de urgência 
especial. 
 
Oficio nº187/2013 – Encaminha o Projeto de Lei nº27/2013 em regime de urgência 
especial. 
 
Requerimento nº168/2013 – Requer ao senhor presidente que os Projetos de Lei nº 26 
e 27/2023 sejam apreciados em regime de urgência especial. 
 
 
Projeto de Lei nº26/2013 – autoriza o chefe do poder executivo municipal a contratar 
operação de crédito com a agência de fomento do Paraná S.A. Valor: R$500.000,00 
 
Projeto de Lei nº27/2013 – Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no 
orçamento do município de Grandes Rios para o exercício de 2013 e dá outras 
providências.  Valor: R$ 163.990,36 
 
Requerimento nº164/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que providencie uma 
reforma geral no pátio da igreja católica do bairro Postinho. 
Autor: Rozalio Jose da Silva 
 
Requerimento nº165/2013- Requer ao senhor prefeito municipal que urgentemente 
determine que arrumem as calçadas em frente aos órgãos públicos principalmente em 
frente ao hospital municipal.  
Autor: Davi Chaves Viana 
 
Requerimento nº166/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que urgentemente 
façam meio fio na Rua João Vicente Dias no conjunto Albatroz. 
Autor: Davi Chaves Viana. 
 
Requerimento nº167/2013 – Requer ao senhor prefeito Municipal que urgentemente 
façam uma passagem em frente à entrada do sitio do senhor Antonio Libert que fica ao 
lado do lava rápido do Douglas. 
Autor: Davi Chaves Viana 
 
Indicação nº016/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal a fazer um projeto 
ambiental de manejo de arrancar as árvores das calçadas na Avenida Brasil, Avenida 
das Flores, Avenida Jose Monteiro de Noronha e Rua Rui Barbosa e replantar arvores 
apropriadas para a cidade.  
Autor: Davi Chaves Viana 



 
Indicação nº017/2013 - Indica ao senhor prefeito municipal a fazer um projeto de lei 
solicitando aos proprietários a fazer a reforma das calçadas na Avenida Brasil, Avenida 
das Flores, Avenida Jose Monteiro de Noronha e Rua Rui Barbosa. 
 
Indicação nº018/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal  fazer um Projeto de aterro 
na estrada de Flórida do Ivaí próximo ao sitio do Alaor Pereira de Souza (cassetinho) na 
baixada próximo a igreja. 
Autor: Davi Chaves Viana  
 
Indicação nº019/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal a construção de uma área 
do lado de fora da UBS Unidade básica de saúde, ou pedir ao funcionário que abra o 
portão e a porta mais cedo. 
Autor: Fagner Honório 
 
Pedido de Informação nº018/2013 – solicito informação sobre a obra da capela 
mortuária do distrito de Ribeirão Bonito, como esta o atual andamento desta obra, se já 
esta concluída, ou o que falta para concluir e qual a previsão para entregar desta obra 
para população.  
Autor Fagner Honório 
 
Pedido de Informação nº019/2013 – solicito informação sobre a construção de casas 
populares para o distrito de Ribeirão Bonito, se tem algum projeto em andamento, 
quantas casas são e se a prefeitura já tem terreno para uma obra como esta. 
Autor: Fagner Honório.       
 
Oficio nº187/2013 encaminha relatório das atividades realizadas no setor de saúde 
referente ao mês de maio 2013.       
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


