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Pauta do dia 13-10-2021

PROJETOS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 4/2021 – EXEC.MUNICIPAL●

Dispõe sobre a alteração e revogação de dispositivos da Lei nº 1.047 de 24 de
setembro de 1997 (Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sul) e dá outras
providências (1ª votação)

PROJETO DE LEI Nº 20/2021 – EXECUTIVO MUNICIPAL●

Dispõe sobre o recebimento de receitas e tributos pelo Município de Rio
Brilhante/MS através de cartão de débito e crédito e dá outras providencias. (1ª
votação)

PROJETO DE LEI Nº 29/2021 – VERª WANDRESSA E SIGNATÁRIOS●

Dispõe sobre denominação Centro de Comercialização da Agricultura Familiar
do Município de Rio Brilhante - MS. (1ª votação)

 

PROPOSIÇÕES DE VEREADORES

VEREADOR NÔ – DEM

REQUERIMENTO Nº 109/2021●

Ao secretário de estado de Infraestrutura SOLICITANDO implantação de um
polo da UEMS “Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul” com
variedades de cursos superiores.
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REQUERIMENTO Nº 121/2021●

Ao prefeito municipal e ao Delegado Titular da Polícia Civil de Rio Brilhante
SOLICITANDO reaparelhamento e implantação da Sala Lilás e a realocação
do Conselho Tutelar para o prédio ao lado da delegacia de Polícia Civil, prédio
este que era utilizado pela secretaria de Desenvolvimento no centro do
município de Rio Brilhante - MS.

VEREADOR TUCURA – PTB

REQUERIMENTO Nº 133/2021●

Ao deputado federal Loester Trutis SOLICITANDO uma emenda parlamentar
para aquisição de 200 tablets com software educacional, um recurso financeiro
de aproximadamente R$ 500.000,00

INDICAÇÃO Nº 307/2021●

Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura
SUGERINDO que sejam pintados todos os quebra-molas e que sejam
colocadas placas indicando-os.

INDICAÇÃO Nº 309/2021●

Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura
SUGERINDO que sejam colocadas lâmpadas na Rua Nagib Borges no parque
industrial.

VEREADORA WANDRESSA – PSD

  INDICAÇÃO Nº 235/2021  

Ao prefeito municipal, ao secretário de Infraestrutura e ao gerente da Agetrat
SUGERINDO que seja feito a recuperação da pavimentação asfáltica nas ruas
dos Bairros Progresso Loteamento Por do Sol e Jatobá.

  INDICAÇÃO Nº 242/2021  

Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura SUGERINDO
que providencie a construção/instalação de boca de lobo na Rua Professora
Etelvina Vasconcelos, esquina com a Rua Lourival Barbosa.

VEREADOR VENIZELOS PAPACOSTA NETO – PSL
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INDICAÇÃO Nº 344/2021●

Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura
SUGERINDO que tomem as devidas providências para o escoamento da água
empossada na Rua Laucídio Coelho, Bairro Olímpico.

INDICAÇÃO Nº 363/2021●

Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura
SUGERINDO que se estude a possibilidade de fazer uma reforma no
parquinho da Praça Dr. Boaventura.

INDICAÇÃO Nº 368/2021●

Ao prefeito municipal e à secretária municipal de Assistência Social
SUGERINDO que estude a possibilidade de realizar casamentos comunitários,
visto que não ocorreu esse ano em alusão aos 92 anos de Rio Brilhante. 
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