
Pauta da 17ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios     
08 agosto de 2013. 

 
Ata da 16º sessão ordinária  
 
Requerimento nº174/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que façam 
pavimentação com cascalho na estrada do Ivaizinho, que começa no final da Rua Rui 
Barbosa e termina nos sentidos sitio do Rogério Pirolo e Claudino Terracini. 
Autor: Davi Chaves Viana  
 
Requerimento nº175/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que tome as 
providências necessárias para melhorar a iluminação da Praça Olimpio Nogueira 
Monteiro. 
Autor: Ambrósio Casagrande Junior  
 
Requerimento nº176/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja feita uma 
tampa de concreto para a fossa do posto de saúde do bairro Postinho, seja desentupido o 
vaso sanitário e a pia do banheiro que estão entupidos e sejam colocadas cortinas nas 
salas. 
 
 
 
 
Autor: Fagner Honório   
 
Requerimento nº177/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que faça um leilão 
dos veículos que estão no pátio da prefeitura e não estão tendo nenhuma utilidade. 
Autor: Junior Sergio dos Santos 
 
Requerimento nº178/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que não seja cobrado 
IPTU e taxas municipais dos aposentados, deficientes físicos e demais pensionistas. 
Autora: Erlice Morais Meira  
 
Indicação nº024/2013- Indica ao senhor prefeito municipal abrir um espaço lateral da 
pista no bairro Adolfo Pinto, colocando cascalho em frente à casa do Rubens Amaral e 
a entrada do sitio do Eloir para facilitar o ônibus escolar deixar os alunos. 
Autor: Fagner Honório  
 
Indicação nº025/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal que reveja o anexo X do 
plano de cargos e salários da prefeitura municipal de Grandes Rios do cargo auxiliar de 
enfermagem. 
Autor: Antonio Francisco de Abreu   
 
Pedido de Informação nº023/2013 – Solicito informação se esta sendo cobrado taxa 
de locação dos bens públicos, como por exemplo, clube municipal, se estiver cobrando 
qual explicação pra isso. 



Autor: Davi Chaves Viana 
 
Oficio nº125/2013 – Conselho municipal de educação.   
Oficio circular nº070/2013 - APAE 
 
 
 


