
Pauta da 15ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios   
31 de maio de 2012. 

 
•  Ata da 14ª sessão ordinária. 

 
• Oficio nº149/2012 – Encaminha Projeto de Lei nº21/2012 em regime de urgência  
• Oficio nº150/2012 – Encaminha Projeto de Lei nº22/2012 em regime de urgência 

especial.  
 

• Projeto de Lei nº21/2012 – Altera o plano de ação e investimento do plano diretor 
de uso e ocupação do solo do município e da outras providências. 

 
• Projeto de Lei nº22/2012 – 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 nº022/2012- Requer ao senhor prefeito municipal que marque com 

urgência a visita do médico do trabalho em Grandes Rios para definir novamente 
quais funções devem receber insalubridade 

Autora: Erlice Morais Meira. 

• Requerimento nº023/2012 – Requer ao senhor prefeito que municipal  
providencie em regime de urgência a substituição de lâmpadas e a colocação de 
braços com lâmpadas em toda a quadra ao redor do Colégio Estadual Geremias 
Lunardelli. 
Autor: Rozalio José da Silva. 
 

• Requerimento nº024/2012 – Requer o reenquadramento do funcionário Paulo 
Franzói aprovado no concurso de 2008, tendo em vista que em 2009 aprovamos o 
projeto de lei 022/2009 que especificou todas as funções. 
Autora: Erlice Morais Meira 
 

• Pedido de Informação nº09/2012 – Solicito informação, se foi sancionado o 
projeto de plano de cargos e salários dos funcionários da prefeitura municipal de 
Grandes Rios no dia 05 de abril de 2012, porque ainda não começou pagar os 
funcionários que já entregaram a sua documentação? 
Autora Erlice Morais Meira.    
 

• Pedido de Informação nº010/2012 – Solicito informação, quais os funcionários   
Tem direito de receber adicional noturno? Os motoristas do transporte escolar têm 
esse direito? 

    Autora: Erlice Morais Meira    
•  



 
 
 

• Pedido de Informação nº011/2012  - Solicito informação porque o plano de 
carreira pedia certificados de qualificação profissional de todos os funcionários 
más somente aceitou o de conclusão do ensino médio e fundamental? 
Autora: Erlice Morais Meira  
 


