
Pauta da 20ª Sessão ordinária da Câmara Municipal de Grandes Rios     
29 agosto de 2013. 

 
Ata da 19º sessão ordinária  
 
Oficio nº273/2013 - Encaminhando o Projeto de Lei nº33/2013. 
 
Projeto de Lei nº33/2013 – Estima a receita e fixa a despesa do município de Grandes 
Rios para o exercício financeiro de 2014. 
Encaminhe a comissão de justiça e redação, Finança e orçamento para o parecer. 
 
Requerimento nº187/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que seja colocado 
terra e plantado flores no canteiro da Avenida Central em Ribeirão Bonito. 
Autor: Fagner Honório 
 
Requerimento nº188/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que tome 
providencias quanto a iluminação das Ruas de Ribeirão Bonito, principalmente a Rua 
Armando Colombo que esta totalmente no escuro. 
Autor: Fagner Honório   
 
Requerimento nº189/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que faça 
pavimentação com cascalho nas estradas do bairro do quinze. 
Autor: Davi Chaves Viana 
 
Requerimento nº190/2013 – Requer ao senhor prefeito municipal que providencie uma 
reforma geral nos banheiros e vestiários do ginásio de esportes O PEREIRÃO. 
Autor: Ambrosio Casagrande Junior  
 
Indicação nº031/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal que disponibilize uma 
funcionária do setor de saúde para ajudar a doutora Alexandra e a Zenaide no 
laboratório municipal durante o período da manhã. 
Autor: Antonio Francisco de Abreu. 
 
Indicação nº032/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal que faça uma limpeza 
urgente no bosque municipal de Ribeirão Bonito, retirando a grande quantidade de lixo 
existente no local e deixando visível aquela área para evitar o pior. 
Autor: Fagner Honório 
 
Indicação nº033/2013 – Indica ao senhor prefeito municipal a construção de uma pista 
de caminhada iniciando no lava rápido do Douglas até o portal da entrada da cidade. 
Autor: Davi Chaves Viana 
 
Pedido de Informação nº029/2013 – solicito ao senhor prefeito municipal a lista de 
equipamentos que estão em uso no laboratório municipal e quais exames o município 
oferece para a população. 
Autor: Davi Chaves Viana 



Pedido de informação nº030/2013 – solicito informação ao senhor prefeito municipal 
porque a camponesa e cascata não estão funcionando, já que no site do município elas 
se destacam como referências, bonitas obras do município, funcionando. 
Autor: Ambrosio Casagrande Junior   
 
Oficio nº148/2013 – convite para reunião com os profissionais do magistério dia 30 de 
agosto as 08h30min horas na casa da cultura. 
Autora: Silvia Lurdes de Lima Picoli    
 
Oficio nº275/2013 – resposta ao pedido de informação nº027/2013 
Oficio nº276/2013 – resposta ao pedido de informação nº023/2013 
Oficio nº277/2013 – resposta ao pedido de informação nº024/2013. 
Oficio nº278/2013 – resposta ao pedido de informação nº028/2013 
Oficio nº280/2013 – resposta ao pedido de informação nº026/2013  
 
  
 
  
 
 


