
Pauta da 14ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios     
20 junho de 2013. 

 
Ata da 13º sessão ordinária  
 
Requerimento nº154/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
providencie a limpeza da calçada na Rua Pernambuco entre a EMATER e a 
Câmara municipal, onde esta um lodo e pessoas já caíram ali.     
Autor: Antonio Francisco de Abreu  
 
Requerimento nº155/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
providencie a construção de uma fossa comunitária na Rua Geremias 
Lunardelli em Flórida do Ivaí, pois não tem como furar fossa. 
Autores: Antonio Francisco de Abreu e Ailton Franco  
 
Requerimento nº157/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
providencie de forma adequada através de manilhas o encanamento da água 
que desce em frente a APAE, pois esta água esta descendo dentro da 
propriedade do senhor Martin Guldberg. 
Autor: Rozalio Jose da Silva 
 
Requerimento nº158/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
viabilize a compra de uma lavadora 7 quilos e um tanque de concreto duas 
bocas para a creche de Ribeirão Bonito, também sejam substituídos 10 
berços do berçário. 
Autor: Junior Sergio dos Santos  
 
Requerimento nº159/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
sejam feitas melhorias no ginásio de esportes O PEREIRÃO. 
Autor: Junior Sergio dos Santos 
 
Requerimento nº160/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
façam pavimentação com cascalho nas estradas do Batista até o Oséias e a 
estrada do Ni até na casa do frança. 
Autor: Davi Chaves      
 
Requerimento nº161/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que faça 
pavimentação com cascalho na estrada da Pedra Branca. 
Autor: Davi Chaves Viana 
 



Requerimento nº 162/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
coloquem um banheiro feminino e masculino no salão da terceira idade que 
funciona na antiga vaca mecânica. 
Autor: Davi Chaves Viana 
 
Requerimento nº163/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que 
providencie uma reforma urgente no viveiro municipal do distrito de 
Ribeirão Bonito, o qual se encontra em péssimas condições. 
Autor: Fagner Honório 
 
Indicação nº013/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal que compre um 
terreno na Rua Pasteur esquina com a Avenida Jose monteiro de Noronha e 
viabilize junto ao governo do estado a construção de uma quadra esportiva. 
Autor: Ambrosio Casagrande Junior  
 
Indicação nº014/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal que seja feita a 
distribuição de remédios da farmácia básica municipal para atendimentos de 
emergência aos sábados, domingos e feriados através da enfermeira que 
esteja de plantão. 
Autora: Erlice Morais Meira. 
 
Indicação nº015/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal que reative o 
viveiro de árvores e flores do distrito de Ribeirão Bonito. 
Autor: Fagner Honório  
 
Pedido de informação nº016/2013 – Solicito cópia da Lei que determina as 
prioridades para distribuição de casas populares no município. 
Autora: Erlice Morais Meira   
 
Pedido de informação nº017/2013 – solicito uma lista contendo o nome de 
todos os funcionários comissionados e secretários existentes no município e 
seus respectivos salários. 
Autor: Davi Chaves Viana.  
 
Requerimento – Erlice  
 

 
 

    
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


