
Pauta da 2ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios    
28 fevereiro de 2013. 

 
• Oficio nº58/2013 – encaminha Projeto de Lei nº07/2013 em regime de urgência. 
• Oficio nº59/2013 – encaminha Projeto de Lei nº08/2013 em regime de urgência. 
• Oficio nº62/2013 – encaminha Projeto de Lei nº09/2013 em regime de urgência. 
• Oficio nº63/2013 – encaminha Projeto de Lei nº10/2013 em regime de urgência  

 
• Requerimento nº029/2013 – Requer ao senhor presidente que os Projetos de Lei 

nº07, 08, 09 e 10/2013 sejam apreciados em regime de urgência especial. 
• Autor : Pedro Izidoro do Nascimento. 

 
• Projeto de Lei nº07/2013 – Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no 

orçamento do município de Grandes Rios para o exercício de 2013 e da outras 
providências. (R$ 54.000,00  manutenção do consorcio intermunicipal regional) 
Única discussão  
 

• Projeto de Lei nº08/2013  - Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no 
orçamento do município de Grandes Rios para o exercício de 2013 e da outras 
providências.(Ampliação da unidade básica de saúde e readequar os espaços do 
posto de saúde ao lado do hospital) 

Única discussão 
 

• Projeto de Lei nº09/2013 – Autoriza o poder executivo municipal a firmar 
convênio, conceder isenções fiscais, assumir obrigações e dar outras providências 
relativas à construção de unidades habitacionais de interesse social, vinculadas ao 
programa Morar Bem Paraná. 

Única discussão  

• Projeto de Lei nº10/2013 – Autoriza o poder executivo municipal a criar o 
programa de desenvolvimento da cadeia produtiva da aquicultura familiar bem 
como utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade.  

Única discussão  
• Parecer nº 07/2013 – Favorável ao Projeto de Resolução nº01/2013.    

   
• Projeto de Resolução nº01/2013 - altera a redação dos ANEXO I e IV da 

Resolução nº01/2011, criando cargo e acrescentando atribuições. 
Autor : Junior Sergio dos Santos 
 

• 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 

 Encaminhe a comissão de justiça e redação 



• Requerimento nº016/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja feito 
em regime de urgência o cascalhamento da estrada da três de junho até a baixa fria 
e a região do seu Emidio. 
Autor : Ailton Franco 
 

• Requerimento nº017/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que tome as 
providências necessárias para a construção de mais uma sala de aula no colégio de 
Flórida do Ivaí.  

Autor : Ailton Franco 
 

• Requerimento nº018/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal a reforma e 
manutenção da Praça Olimpio Nogueira Monteiro, e que seja reconstituída a 
quadra para prática de voleibol. 

Autora : Erlice Morais Meira 
 

• Requerimento nº019/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
providenciado a revitalização da maquete da praça central. 
Autora : Erlice Morais Meira. 
 

•  Requerimento nº020/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
providenciado a limpeza e a reconstituição do meio fio da Rua Vital Brasil e sejam 
feitos reparos nos vários buracos que se encontram em alguns trechos do asfalto. 
Autora : Erlice Morais Meira. 
 

• Requerimento nº021/2013 - Requer ao senhor prefeito municipal que providencie 
a contratação de um médico técnico, para visita e reenquadramento dos 
funcionários na insalubridade.  
Autora : Erlice Morais Meira 
 

•    Requerimento nº022/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
cortada e cascalhada a estrada da água da caatinga. 
Autor:  Fagner Honório  
 

•   Requerimento nº023/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
providenciado calçamento com paralelepípedo para a Rua São Paulo e para o 
conjunto Margaridas no distrito de Ribeirão Bonito.  
Autor:  Fagner Honório  
 

•   Requerimento nº024/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
destinado um veiculo para ficar a disposição da população de Ribeirão Bonito na 
área da saúde, pois lá não tem mais a ambulância e o povo esta desamparado 
quando tem uma emergência nesta área. 
Autor:  Fagner Honório. 
 



•  Requerimento nº025/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
providenciada uma linha telefônica para o posto de saúde do distrito de Ribeirão 
Bonito. 
Autor : Fagner Honório   
   

• Requerimento nº026/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
recolocada a placa com o nome do campo de Ribeirão Bonito, pois a família do 
homenageado senhor Antonio Doreto popular Funéga (in memória) esta cobrando 
pois a placa não esta mais lá. 
Autor:  Fagner Honório. 
 

• Requerimento nº027/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que sejam feitos 
reparos na casa da cultura, sejam trocadas as cortinas, algumas lâmpadas do salão e 
as lâmpadas do banheiro estão queimadas, que sejam trocadas as fechaduras das 
portas dos banheiros, faça reparos na fiação dos ventiladores e faça a troca de 
alguns vidros que estão quebrados. 
Autor:  Ambrosio Casagrande Junior. 
 

• Requerimento nº028/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal um relatório 
contendo o nome, a função e o valor do salário de todos os funcionários público do 
município de Grandes Rios. 
Autor : Ambrosio Casagrande Junior 
 

• Requerimento nº030/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal um relatório 
contendo o nome e o CNPJ de todas as empresas que fornecem medicamentos para 
a farmácia básica do município e para o hospital municipal de Grandes Rios. 
Autor : Ambrosio Casagrande Junior 
  

• Requerimento nº031/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
passado a máquina e colocado cascalho na Rua Paraná, Rua Acre, Rua Paulo Cruz 
Monteiro e parte da Rua Piauí. 
Autor : Ambrósio Casagrande Junior    

 
• Requerimento nº032/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que sejam feitos 

reparos na estrada do Ivaizinho e sejam cascalhados alguns trechos onde o caminha 
de leite e o caminhão de lixo não conseguem trafegar em dias de chuva.  
Autor : Antonio Francisco de Abreu 
 

• Requerimento nº033/2013 -  Requer ao senhor prefeito municipal que viabilize 
junto ao órgão competente e peça aparelhagem para o hospital municipal tais como 
raio x, eletrocardiograma, e um carro de porte médio como uma Van ou um 
microônibus para área da saúde.   
Autor : Antonio Francisco de Abreu 
 
 



• Requerimento nº034/2013 – requer ao senhor prefeito municipal que faça um 
projeto cedendo em regime de comodato para a senhora Cleuza Freire dos Santos – 
Grandes Rios – ME o terreno onde funcionava a antiga APAE, para que ela faça 
construção de um novo barracão e possa oferecer mais empregos.   
Autor:  Antonio Francisco de Abreu 
  

• Requerimento nº035/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que faça uma 
operação tapa buracos na Rua Vital Brasil que o problema se dispersa por três 
quadras começa na Rua Pernambuco e vai até a Avenida Jose Monteiro de Noronha 
e se possível fazer a limpeza dos bueiros que existem nesta rua. 
Autor : Davi Chaves Viana 
 

• Requerimento nº036/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que resolva um 
problema que existe na Rua Rui Barbosa em frente a casa do senhor Ronaldo 
Soares, onde há um quebra mola invertido que esta incomodando os motoristas. 
Autor:  Davi Chaves Viana 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

    
 
 


