
Pauta da 7ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios     
18 abril de 2013. 

 
• Ata da 6ª sessão ordinária  

 
• Projeto de Lei nº16/2013 – Autoriza o poder executivo municipal a criar o 

programa municipal de incentivo à produção primária e emissão de notas fiscais de 
produtor rural e valorização do comercio local e da outras providências.   
Autor: Prefeito municipal 
  

• Requerimento nº092/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
providenciado mais iluminação para a Praça Olimpio Nogueira Monteiro. 
Autor:  Rozalio José da Silva  
 

• Requerimento nº093/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
providenciado mais iluminação para a maquete da praça da igreja matriz. 
Autor: Rozalio Jose da Silva 
 

• Requerimento nº094/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
marcada uma reunião com a comunidade do bairro Postinho para que junto com 
poder executivo e legislativo possa ser solucionado o problema da água naquele 
bairro. 
Autores: Erlice, Davi, Ambrosio e Fagner. 
 

• Requerimento nº095/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
adotado o piso nacional para os funcionários municipais do setor de educação. 
Autora: Erlice Morais Meira  
 

• Requerimento nº096/2013 - Requer ao senhor refeito municipal que seja colocado 
um televisor na UBS Unidade Básica de saúde, para distrair as pessoas e crianças 
que ali aguardam atendimento.  
Autor: Ambrosio Casagrande Junior    

 
• Requerimento nº097/2013 - Requer ao senhor prefeito municipal a construção de 

um banheiro público na Praça de Ribeirão Bonito, para trazer mais comodidade a 
nossa comunidade. 
Autor: Fagner Honório  
 

• Requerimento nº098/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
reaberta a estrada do quinze onde desce para o Valdir Machado, se possível cortar, 
cascalhar e reabrir as caixas de contenção, pois as mesmas estão ocupadas com 
plantação de eucalipto. 
Autor:  Fagner Honório    
 



• Requerimento nº099/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja feita 
uma reforma urgente no ginásio de esportes de Ribeirão Bonito, vendo que é um 
lugar bastante freqüentado pelos nossos atletas e as condições estão cada vez mais 
precárias como, por exemplo, o piso todo trincado, banheiros mal conservados e 
calçadas quebradas. 
Autor: Fagner Honório  
 

• Requerimento nº100/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja feita 
uma ampliação e seja construída uma sala de espera no posto de saúde de Ribeirão 
Bonito. 
Autor: Fagner Honório 
 
 

• Requerimento nº101/2013 - Requer ao senhor prefeito municipal que 
urgentemente façam um quebra molas na Rua Pastor Renato de Paula Machado 
entre a igreja renovada e a casa da Ana Marques para evitar futuros acidentes. 
Autor: Davi Chaves Viana. 

 
• Requerimento nº102/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 

urgentemente façam pavimentação com cascalho na Rua Pernambuco que começa 
na Rua Rui Barbosa e termina na Rua Ari Borba Carneiro, onde moradores 
reclamam da erosão que causa buracos na rua. 
Autor: Davi Chaves Viana 

 
• Requerimento nº103/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 

urgentemente façam pavimentação com cascalho na Rua Ari Borba Carneiro entre 
a Rua Piauí e a Rua Pernambuco. 
Autor: Davi Chaves Viana 
 

• Requerimento nº104/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja 
rebaixado dois tijolos do canteiro central da Avenida Brasil e seja feita uma 
abertura em três locais, em frente ao pátio da Comercial Dal Bem, em frente ao 
Casagrande materiais para construção e em frente ao deposito do mercado Dona 
Lurdes ao lado da nova loja rio moveis 

 Autor : Pedro Izidoro do Nascimento  
 

• Requerimento nº105/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que sejam feitos 
os reparos necessários em todas as estradas do bairro cerâmica. 
Autor: Antonio Francisco de Abreu  
 

• Requerimento nº106/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que viabilize a 
construção de rampas de acesso a cadeirantes em todas as esquinas da Avenida 
Brasil e em todos os prédios públicos e comerciais do município. 
Autora: Erlice Morais Meira  
 



•   Pedido de Informação nº09/2013- solicito informação quanto à gratificação de 
100% concedida a funcionária pública municipal Sueli Terracini. Porque somente 
esta funcionaria recebeu esta gratificação de 100% e os outros funcionários não 
receberam. 
Autora: Erlice Morais Meira  
 

• Pedido de Informação nº010/2013 – solicito informação quais os funcionários do 
setor de esporte no município, quais os horários de serviço deles, quais as funções  
de cada um e o local e horário onde eles atendem. 
Autora: Erlice Morais Meira. 
 

• Pedido de Informação nº011/2013 - solicito um relatório especificando os 
medicamentos e demais materiais hospitalares que cada empresa abaixo 
relacionada fornece ao município. 
Autor: Ambrosio Casagrande Junior  
 

• Ofícios nº109, 110, 111 e 112/2013 – resposta aos pedidos de informação.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


