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À 
Presidenta da Câmara Municipal de Rio Novo
Srª Dulcimar Prata Marques
 
 
O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental e aprovação 
dos demais Edis,seja enviada a solicitação abaixo, à Exmª Prefeita Municipal , Srª Maria 
Virgínia do Nascimento Ferraz;
 
- Que na escada existente no lado esquerdo do 
contruída uma rampa, e que a rampa já exisntente logo abaixo, seja ampliada, por ser 
muito estreita. 
 
JUSTIFICATIVA : 
"Esta solicitação se faz necessária, uma vez que toda vez que vamos sepultar nossos 
entes queridos esses obstáculos dificultam muito o trajeto até a sepultura. Lembramos 
ainda, que com a realização dessa obra, os portadores de deficiência terão facilitados o 
seus acesso." 
 
 
Rio Novo, 18 de Abril de 2013.
 
 
 
Dionísio Da Dalt Netto - Vereador Proponente
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REQUERIMENTO Nº 64/2013 

Presidenta da Câmara Municipal de Rio Novo 
Srª Dulcimar Prata Marques 

O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental e aprovação 
dos demais Edis,seja enviada a solicitação abaixo, à Exmª Prefeita Municipal , Srª Maria 
Virgínia do Nascimento Ferraz; 

Que na escada existente no lado esquerdo do Necrotério do Cemitério Municipal, seja 
contruída uma rampa, e que a rampa já exisntente logo abaixo, seja ampliada, por ser 

"Esta solicitação se faz necessária, uma vez que toda vez que vamos sepultar nossos 
esses obstáculos dificultam muito o trajeto até a sepultura. Lembramos 

ainda, que com a realização dessa obra, os portadores de deficiência terão facilitados o 
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