
 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/04/2022 

 

 

 REQUERIMENTO DE URGÊNCIA – EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

PROJETOS 

 PROJETO DE LEI  Nº07/2022  – EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

Dispõe sobre a autorização de regularização e outorga de escritura pública 

de parte da área urbana vendida a Henrique Ceolin. (2ª votação) 

 

 EMENDA MODIFICATIVA Nº35/2022 - CCJR 

Ao PL nº08/2022 

 PROJETO DE LEI Nº08/2022 – VEREADORA WANDRESSA (PSB)  

Institui a campanha permanente de combate ao crime de importunação 

sexual nos estabelecimentos comerciais determinados nesta lei, no âmbito 

do município de Rio Brilhante-MS. (2ª votação) 

 

 EMENDA MODIFICATIVA Nº24/2022 - CEFIC 

Ao PL nº10/2022 

 EMENDA SUPRESSIVA Nº25/2022 - CEFIC 

Ao PL nº10/2022 

 EMENDA ADITIVA nº26/2022 - CEFIC 

Ao PL nº10/2022 

 PROJETO DE LEI  Nº10/2022 - EXECUTIVO MUNICIPAL  

https://gdl.camarariobrilhante.ms.gov.br/ver_projeto.php?id=207
https://gdl.camarariobrilhante.ms.gov.br/ver_projeto.php?id=199


 Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar doação com encargo de 

lote de terreno urbano de sua propriedade a Empresa Rodrigo Mendes dos 

Santos – ME, e dá outras providências. (2ª votação) 

 

 EMENDA ADITIVA Nº27/2022 – CEFIC 

Ao PL nº11/2022 

 EMENDA SUPRESSIVA Nº28/2022 – CEFIC 

Ao PL nº11/2022 

 EMENDA MODIFICATIVA Nº29/2022 – CEFIC 

Ao PL nº11/2022 

 PROJETO DE LEI Nº11/2022 -  EXECUTIVO MUNICIPAL  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a doação com encargo de 

lote de terreno urbano de sua propriedade a Empresa Silva Martins & 

Souza Ltda EPP, e dá outras providências. (2ª votação) 

 

 EMENDA SUPRESSIVA Nº30/2022 - CEFIC 

Ao PL nº12/2022 

 EMENDA MODIFICATIVA Nº31/2022 – CEFIC 

Ao PL nº12/2022 

 PROJETO DE LEI  Nº12/2022 -  EXECUTIVO MUNICIPAL 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a doação com encargo de 

lote de terreno urbano de sua propriedade a Empresa Roberto Ribeiro 

Santowski - EIRELI, e dá outras providências. (2ª votação) 

 

 EMENDA ADITIVA Nº32/2022 – CEFIC 

https://gdl.camarariobrilhante.ms.gov.br/ver_projeto.php?id=202
https://gdl.camarariobrilhante.ms.gov.br/ver_projeto.php?id=201


Ao PL nº13/2022 

 EMENDA SUPRESSIVA Nº33/2022 – CEFIC 

Ao PL nº13/2022 

 EMENDA MODIFICATIVA Nº34/2022 – CEFIC 

Ao PL nº13/2022 

 PROJETO DE LEI  Nº13/2022 - EXECUTIVO MUNICIPAL  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar doação com encargo de 

lote de terreno urbano de sua propriedade a Empresa Cícero de Oliveira 

Silva, e dá outras providências. (2ª votação) 

 

 PROJETO DE LEI  Nº14/2022 - VEREADORA WANDRESSA (PSB)  

Institui no âmbito do município de Rio Brilhante-MS o Dia de 

Enfrentamento à Violência Política Contra as Mulheres. (2ª votação) 

 

PROPOSIÇÕES DE VEREADORES 

 

VEREADOR VENIZELOS - PSL 

 

 REQUERIMENTO Nº03/2022  

Ao Prefeito Municipal e ao secretário de Educação, SOLICITANDO 

cumprimento da Lei nº 13.935/2019, para viabilizar a prestação de serviços 

de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. 

 

 INDICAÇÃO Nº174/2022 

Ao Prefeito Municipal e ao secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento, 

SUGERINDO a revitalização, valorização e reestruturação da feira do 

https://gdl.camarariobrilhante.ms.gov.br/ver_projeto.php?id=200
https://gdl.camarariobrilhante.ms.gov.br/ver_projeto.php?id=209


produtor central, além da troca das lâmpadas queimadas e substituição por 

lâmpadas de led. 

 

VEREADOR TUCURA – PTB 

 

 REQUERIMENTO Nº24/2022 

Ao supervisor da SANESUL, unidade Rio Brilhante - MS, 

SOLICITANDO a aquisição de um gerador de energia para implantação 

do mesmo no posto de abastecimento de água no distrito de Prudêncio 

Thomaz (Aroeira). 

 INDICAÇÃO Nº95/2022 

Ao Prefeito Municipal e ao secretário de Educação, SUGERINDO  estudo 

da possibilidade de ser cantado o Hino Nacional nas escolas municipais 

pelo menos 02 (duas) vezes por semana, na segunda-feira e sexta-feira. 

 INDICAÇÃO Nº96/2022 

Ao Prefeito Municipal e a secretária  Assistente Social, SUGERINDO  

estudo da possibilidade de buscar uma solução para a situação dos 

moradores de rua. 

 

VEREADOR NÔ– DEM 

 

 REQUERIMENTO Nº31/2022 

Ao deputado estadual  Zé Teixeira e ao superintendente regional do 

DNIT/MS,  SOLICITANDO estudo da possibilidade da instalação de 

redutores de velocidade (quebra-molas) na Avenida Benjamin Constant nas 

saídas para Dourados e Campo Grande que dá acesso à BR-163, com 

objetivo de reduzir a velocidade dos veículos que transitam em alta 

velocidade. 

 REQUERIMENTO Nº32/2022  

https://gdl.camarariobrilhante.ms.gov.br/ver_documento.php?id=1655


Ao secretário de estado de Infraestrutura, SOLICITANDO  recursos para 

o recapeamento da Rua da Consolação que liga o Bairro Catulino 

Rodrigues com os bairros Pró Moradia XIV, XV, João Zardo e Vale do Sol 

no município de Rio Brilhante-MS. 

 INDICAÇÃO Nº168/2022 

Ao Prefeito Municipal, ao secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento, 

e a secretária de Assistência Social SUGERINDO  que tomem 

providencias junto as secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social, 

CRAS, Infraestrutura, Assuntos Jurídicos, Urbanismo e Meio Ambiente, 

Segurança Pública e a Defesa Civil, na elaboração de um plano para 

resolver a situação dos moradores de rua. 

 

VEREADOR RODRIGO – PSDB 

 

 INDICAÇÃO Nº156/2022 

Ao Prefeito Municipal, SUGERINDO estudado da possibilidade de 

eleboração de projeto de lei visando a autorização para distribução de 

absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda, em situação de 

vulnerabilidade e/ou risco social e nas ecolas públicas que ofertam anos 

finais de ensino fundamental e ensino médio, nos molde do ante projeto 

anexo. 

 

VEREADOR ADÃO – DEM 

 

 INDICAÇÃO Nº161/2022 

Ao Prefeito Municipal e ao secretario de Infraestrutura, SUGERINDO a 

restauração e renovação das pinturas dos quebra-molas do município. 

 INDICAÇÃO Nº163/2022 

https://gdl.camarariobrilhante.ms.gov.br/ver_documento.php?id=1611


Ao Prefeito Municipal e ao secretário de Infraestrutura SUGERINDO a 

possibilidade do prosseguimento na obra de cobertura da quadra na escola 

Arthur Tavares de Melo no Assentamento Taquara. 

 

VEREADORA WANDRESSA – PSB 

 

 INDICAÇÃO Nº175/2022 

Ao Prefeito Municipal, ao secretário de Infraestrutura e ao gerente da 

AGETRAT, SUGERINDO a recuperação da pavimentação asfáltica nas 

ruas do Bairro Progresso (loteamento Pôr do Sol e Jatobá). 


