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SESSÃO ORDINÁRIA DE 8/11/2021 

 
PAUTA DA ORDEM DO DIA 

 
 

PROPOSIÇÕES DE VEREADORES 
 

VEREADOR NÔ – DEM 
 

 REQUERIMENTO Nº 107/2021 
Ao secretário de estado de Infraestrutura SOLICITANDO o asfaltamento 
de parte da Rodovia MS-379, que irá beneficiar mais de 130 famílias. 

 
 INDICAÇÃO Nº 358/2021 

Ao prefeito municipal, ao secretário municipal de Infraestrutura, e ao 
Gerente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, SUGERINDO 
estudo da possibilidade de instalação de toldos no estacionamento da praça 
central, em frente ao Banco do Brasil e Movéis Gazin. 
 

VEREADOR VENIZELOS – PSL 
 

 REQUERIMENTO Nº 148/2021 
À Senadora Soraya Thronicke SOLICITANDO destinação de recursos 
financeiros no valor de R$ 489.244,00 com vistas à aquisição de dois 
caminhões frigorífico para merenda escolar. 
 

 INDICAÇÃO Nº 290/2021 
Ao prefeito, ao secretário municipal de Educação e à gerente de Ensino e 
Administração Escolar SUGERINDO a ampliação do atual quadro técnico 
de nutricionistas na Secretaria Municipal de Educação. 
 

 INDICAÇÃO Nº 387/2021 
Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura 
SUGERINDO estudo da possibilidade de construção de faixa elevada nas 
ruas que dão acesso às escolas e centros de educação infantil. 
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VEREADOR TUCURA – PTB 
 

 REQUERIMENTO Nº 149/2021 
Ao Diretor Presidente da empresa Sanesul e ao Supervisor da empresa 
Sanesul unidade Rio Brilhante - MS SOLICITANDO que seja feito uma 
análise na qualidade da água do nosso município. 
 

 INDICAÇÃO Nº 320/2021 
Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de infraestrutura, 
SUGERINDO que seja estudada a possibilidade de substituição das 
lâmpadas queimadas dos postes de iluminação pública do Bairro Olímpico. 
 

 INDICAÇÃO Nº 337/2021 
Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Educação 
SUGERINDO que seja estudada a possibilidade de ser cantado o hino 
nacional nas escolas municipais pelo menos 02 (duas) vezes por semana, 
na segunda-feira e sexta-feira. 
 

VEREADOR RODRIGO – PSDB 
 

 REQUERIMENTO Nº 151/2021 
Ao diretor operacional da Empresa Morhena e ao responsável da empresa 
em Rio Brilhante SOLICITANDO que seja enviado o relatório dos dias 
em que não foram prestados os serviços pela Empresa Morhena, no 
município durante o ano de 2021. 
 

VEREADORA WANDRESSA – PSD 
 

 INDICAÇÃO Nº 380/2021  
Ao prefeito municipal, ao secretário de Desenvolvimento, e ao secretário 
de Infraestrutura SUGERINDO que a prefeitura disponibilize transporte 
para os trabalhadores que residem no Distrito de Prudêncio Thomaz que 
trabalha em Rio Brilhante/MS. 
 

 INDICAÇAO Nº 388/2021 
Ao prefeito municipal, ao secretário de Educação e ao secretário de 
Infraestrutura SUGERINDO que a prefeitura faça um estudo de possível 
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instalação de transbordo escolar para o embarque e desembarque dos 
universitários. 
 
 


