
Pauta da 13ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios     
13 junho de 2013. 

 
 

Ata da 12º sessão ordinária e da 7ª sessão extraordinária 
 
Requerimento nº139/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
sejam feitos os reparos necessários em todos os carreadores do bairro da 
Venda do Ernesto. 
 Autor: Antonio Francisco de Abreu  
 
Requerimento nº140/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
feita uma reforma geral no ginásio de esportes de Flórida do Ivaí.  
Autores: Junior Sergio dos Santos e Ailton Franco 

 
Requerimento nº142/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
viabilize a instalação de uma academia ao ar livre para comunidade de 
Flórida do Ivaí. 
Autor: Ailton Franco. 

 
Requerimento nº143/2013 - Requer ao senhor prefeito municipal que 
providencie calçamento com pedras irregulares para a Rua Bahia e uma 
quadra da Rua Ari Borba Carneiro onde fica localizado o Lar São Vicente de 
Paulo. 
Autor: Rozalio Jose da Silva. 
 
Requerimento nº144/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
providencie em regime de urgência a reforma da quadra de vôlei de areia 
localizada na Praça Olimpio Nogueira Monteiro. 
Autora: Erlice Morais Meira. 
 
Requerimento nº145/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
providencie a revisão e manutenção da iluminação pública da Avenida Brasil 
e das Praças Olimpio Nogueira Monteiro e Praça central da igreja matriz.  
Autor: Junior Sergio dos Santos. 
 
Requerimento nº146/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
urgentemente reforcem o estoque de medicamentos da farmácia básica em 
Ribeirão Bonito, Flórida do Ivaí e Grandes Rios. 
Autor: Davi Chaves Viana. 



Requerimento nº147/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
providencie a instalação de uma academia ao ar livre para o bairro do 
Postinho. 
Autor: Ambrosio Casagrande Junior. 
 
Requerimento nº148/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que em 
regime de urgência contrate ou designe um funcionário para cuidar dos bens 
públicos no período noturno no distrito de Ribeirão Bonito. 
Autor: Fagner Honório 
 
Requerimento nº149/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que em 
regime de urgência seja tampada uma valeta na Rua São Francisco em 
Ribeirão Bonito a qual cruzou os dois lados da Rua. 
Autor: Fagner Honório. 
 
Requerimento nº150/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
providencie uma reforma geral no posto de saúde do bairro Postinho. 
Autor: Ambrósio Casagrande Junior 
 
Requerimento nº151/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
providencie a colocação de manilhas na Rua Amazonas esquina com a Rua 
Mato Grosso onde a água desce pelo meio da rua. 
Autor: Ambrosio Casagrande Junior    
 
Requerimento nº152/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
urgentemente façam um recape asfáltico na Rua Paulino Franzoi próximo a 
casa do Toninho Zuqui. 
Autor: Davi Chaves Viana. 
 
Requerimento nº153/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
providencie a construção de um quebra molas na Rua Castro Alves, 
principalmente em frente a escola na Rua Olavo Bilac na localidade de 
Flórida do Ivaí.  
Autor: Ailton Franco 
    
Indicação nº010/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal que compre um 
lote de terras da fazenda recreio próximo ao lar São Vicente de Paulo para 
construção de uma área de lazer, com pista para caminhada, árvores e um 
lago. 
Autor: Rozalio Jose da Silva   



 
Indicação nº011/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal a construção de 
uma pista de salto em distância no município de Grandes Rios. 
Autora: Erlice Morais Meira    
 
Indicação nº012/2013 –Indica ao senhor prefeito municipal que sejam feitas 
galerias pluviais  na Rua Pernambuco, Rua Acre e Rua Ari Borba Carneiro. 
Autor: Davi Chaves Viana  
 
Pedido de informação nº015/2013 – Solicito informação porque os postos 
de saúde de Ribeirão Bonito, Bairro Postinho, Flórida do Ivaí e a farmácia 
Básica municipal esta com tanta falta de medicamentos. Qual a previsão para 
estar fornecendo novamente esses medicamentos.  
Autor: Fagner Honório.   
 
Convite do Ministério Público 
 
 
 
        
 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


