
PAUTA DA SESSÃO DE 08 DE AGOSTO DE 2022. 

 

PROJETOS 

 

PROJETO DE LEI Nº 38/2022 do Vereador Paulo César Alves - MDB e 

Signatários que Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação dos 

Pescadores Esportivos de Rio Brilhante –APERB. (2ª VOTAÇÃO) 

PROJETO DE LEI Nº 35/2022 do Executivo Municipal que Institui o 

Programa de Recuperação de Crédito Fiscal – REFIS e estabelece normas 

de parcelamento administrativo de créditos de qualquer natureza do 

município de Rio Brilhante e dá outras providências. (1ª VOTAÇÃO) 

PROJETO DE LEI Nº 36/2022  do Executivo Municipal que autoriza o 

Poder Executivo Municipal a receber patrocínio de empresas privadas, 

empresas públicas, sociedades de economia mista, pessoas físicas e 

organizações não governamentais para a realização de eventos de interesse 

público, reformas nos prédios e outras modalidades de auxílios à 

municipalidade. (1ª VOTAÇÃO) 

PROJETO DE LEI Nº 39/2022  do Executivo Municipal autoriza a abertura 

de Crédito Adicional Especial no orçamento do Município de Rio Brilhante 

voltado a celebração de Termos de Contribuições Econômicas. (1ª 

VOTAÇÃO) 

 

PROPOSIÇÕES DOS VEREADORES 

 

VEREADOR TUCURA - PTB 

 

Requerimento nº 69/2022 ao Prefeito Municipal, SOLICITANDO  o 

porquê de não estar sendo executado o Projeto do Pomar Urbano. 

 



Indicação nº 251/2022 ao Prefeito Municipal e ao Secretário de 

Infraestrutura, SUGERINDO que sejam pintados e sinalizados com 

urgência os quebra-molas do perímetro urbano do nosso município. 

 

Indicação nº 252/2022 ao Prefeito Municipal e ao Secretário de 

Infraestrutura, SUGERINDO que sejam colocadas com urgência placas de 

sinalização de trânsito. 

 

Indicação nº 253/2022 ao Prefeito Municipal e à Secretária Municipal de 

Saúde, SUGERINDO que se estude a possibilidade de fazer uma área 

coberta para os pacientes que esperam ônibus afim de serem consultados 

em outras cidades. 

 

Indicação nº 254/2022 ao Prefeito Municipal e a Secretária Municipal de 

Saúde, SUGERINDO que se estude a possibilidade de ser construída uma 

área coberta no ESF Francisco Augusto Guerreiro de Melo" 

 

Indicação nº 256/2022 ao Prefeito Municipal e ao Secretário de 

Infraestrutura, SUGERINDO que se faça o recapeamento do asfalto no 

Bairro Benedito Rondon. 

 

Indicação nº 257/2022 ao Prefeito municipal e ao secretário de 

Infraestrutura, SUGERINDO que seja concluído o restante de asfalto no 

Bairro Pró Moradia XV. 

 

 

VEREADOR VENIZELOS - PSL 

 

Indicação nº 244/2022 ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura, SUGERINDO que nas ruas que fazem cruzamento com as 

de mão única, Athayde Nogueira, Antônio Lino Barbosa e Sidney Coelho 

Nogueira, sejam fixadas placas que reforcem a proibição de virar no 

sentido oposto. 



 

 

VEREADORA ROSE GIULIANI - PSD 

 

Indicação nº 250/2022 ao Prefeito Municipal  e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura, SUGERINDO estudo da possibilidade de instalação de um 

semáforo ou passarela elevada na Avenida Lourival Barbosa, em frente ao 

Mercado do Mineiro. 

 

VEREADOR PAULO CESAR – MDB 

 

Indicação nº 255/2022 ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura, SUGERINDO estudo da possibilidade da construção de um 

abatedouro público municipal para o abate de bovinos, suínos, ovinos, aves 

e demais espécies charqueadas. 

 

Indicação nº 258/2022 ao Prefeito Municipal à Secretária Municipal de 

Saúde, SUGERINDO o estudo da possibilidade de aumento da equipe no 

ESF Celina Jallad no Bairro Nova Rio Brilhante, bem como atendimento 

até as 22:00 horas. 


