
Pauta da 18ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios     
15 agosto de 2013. 

 
Ata da 17º sessão ordinária  
 
Requerimento nº179/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que façam 
pavimentação com cascalho na estrada do banco da terra. 
Autor: Davi Chaves Viana 
 
Requerimento nº180/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja feita uma 
reforma geral nos banheiros situados no coreto da Praça Olimpio Nogueira Monteiro. 
Autor: Ambrosio Casagrande Junior 
 
Requerimento nº181/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que tome 
providencias com relação à estrada do bairro chicote que está intransitável. 
Autor: Fagner Honório 
 
Indicação nº023/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal a colocar tubulação e 
galeria pluvial na Rua Ari Borba Carneiro entre a casa nº157 e nº03 na divisa dos 
vizinhos Ivete e José de Melo Alves. 
Autor: Davi Chaves Viana 
 
Indicação nº026/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal colocar galeria pluvial na 
Rua Ceará que começa na Rua Ari Borba Carneiro e finaliza na divisa da chácara do 
Osvaldo Alves e fazer a pavimentação com cascalho. 
Autor: Davi Chaves Viana 
 
Indicação nº027/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal a colocar tubulação galeria 
pluvial na Rua Ari Borba Carneiro ao lado do lar São Vicente de Paulo e segue na Rua 
Pastor Renato de Paula Machado sentido a entrada da fazenda recreio ao lado da casa 
do senhor Leonildo. 
Autor: Davi Chaves Viana  
 
Indicação nº028/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal para abrir a estrada do 
boca rica que se localiza no final da estrada do bairro carvoeiro.  
Autor: Fagner Honório 
 
Pedido de Informação nº024/2013 - Solicito ao senhor prefeito municipal a lista de 
funcionários concursados e seus respectivos cargos 
Autor: Davi Chaves Viana. 
 
Pedido de Informação nº025/2013 – solicito ao senhor prefeito municipal a lista de 
cadastro dos produtores rurais que foram incluídos no convenio do ministério da pesca. 
Autor: Ambrosio Casagrande Junior.   
 



Pedido de Informação nº026/2013- solicito informação ao senhor prefeito municipal 
em qual ponte foram utilizados os eucaliptos cortados ao redor do campo de futebol de 
Ribeirão Bonito e quantas árvores de eucaliptos foram cortadas. 
Autor: Fagner Honório 
 
Oficio nº037/2013 – resposta ao pedido de informação nº021/2013.   
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 


