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SESSÃO ORDINÁRIA DE 14/02/2022 

 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 

 

 

 

REQUERIMENTO EXECUTIVO 

 

 Requerimento de pedido de urgência do Executivo ao projeto de lei nº 6/2022 que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a doar lotes e terrenos de sua propriedade aos 

beneficiários de programas de interesse social 

 

PROJETOS DE LEIS 

 

 PL Nº 49/2021 – VER. VENIZELOS E SIGNATÁRIOS – 1ª votação 

Institui o Projeto Contadores e Contadoras de Histórias no município de Rio Brilhante 

 

 PL Nº 50/2021 – VER. RODRIGO E SIGNATÁRIOS – 1ª votação 

Institui o mês de valorização da vida denominado "Setembro Amarelo" e do dia 

municipal de prevenção ao suicídio, no município de Rio Brilhante - MS. 

 

 PL Nº 51/2021 - VER. RODRIGO E SIGNATÁRIOS – 1ª votação 

Institui o mês de novembro como "Novembro Azul" e o dia municipal de prevenção ao 

câncer de próstata, no município de Rio Brilhante-MS e dá outras providências. 

 

 PL Nº 52/2021 - VER. RODRIGO E SIGNATÁRIOS – 1ª votação 

Institui o mês de outubro como "Outubro Rosa" e do dia municipal de prevenção ao 

Câncer de Mama, no município de Rio Brilhante - MS, e dá outras providências. 

 

 PL Nº 55/2021 – VER. VENIZELOS E SIGNATÁRIOS - 1ª votação 

Semana da conscientização de combate à obesidade infantil  em Rio Brilhante. 

 

PROPOSIÇÕES DE VEREADORES 

 

 

VEREADOR VENIZELOS – PSL 

 
 

 REQUERIMENTO 09/2022 

À senadora Soraya Thronicke, SOLICITANDO destinação de recursos financeiros no valor 

de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com vistas a aquisição e instalação de placas 

solares para o Hospital e Maternidade Associação Beneficente de Rio Brilhante. 
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 REQUERIMENTO 10/2022  
À senadora Soraya Thronicke,  SOLICITANDO destinação de recursos financeiros no valor 

de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com vistas à aquisição de aparelhos de ares 

condicionados para as escolas municipais. 

 

 
 INDICAÇÃO 07/2022  
Ao prefeito municipal e ao diretor-presidente da Funcerb, SUGERINDO que seja realizada 

uma competição musical, semelhante ao The Voice RB, separado por categoria musical. 
 

 

VEREADOR TUCURA – PTB 

 
 INDICAÇÃO  16/2022  
Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura ou setor competente, 

SUGERINDO  que se tome providências a respeito das lâmpadas queimadas de toda cidade 

de Rio Brilhante e distrito de Prudêncio Thomas. 

 

 INDICAÇÃO 17/2022  
Ao prefeito municipal e à secretária municipal de Saúde, SUGERINDO que se reestabeleça 

os remédios que estão em falta nas farmácias populares dos ESFs do nosso município. 

 

 INDICAÇÃO 18/2022  
Ao prefeito municipal e ao  secretário municipal de Infraestrutura ou setor competente, 

SUGERINDO  que se tome providências a respeito da coleta de lixo. 

 

 

 

 

VEREADORA WANDRESSA 

 
 INDICAÇÃO 27/2022 

Ao prefeito municipal com cópia ao secretário de Infraestrutura, e  ao gerente da Agetrat, 

SUGERINDO a instalação de lixeiras em pontos estratégicos na pista de caminhada na Rua 

Prefeito Theofanes saída para Maracaju. 

 

 INDICAÇÃO 28/2022  
Ao prefeito municipal, com cópia ao secretário de Infraestrutura,  SUGERINDO que seja 

feita a limpeza e roçada do terreno da Biblioteca Municipal Governador Mário Corrêa da 

Costa, ao lado da Escola Municipal Prefeito Sírio Borges 

 

 INDICAÇÃO 29/2022  
Ao prefeito municipal, com cópia ao secretário de Infraestrutura, SUGERINDO a remoção e 

transferência dos coqueiros da Av. Augusto Lopes por árvores adequadas para o local, tendo 

em vista que estão plantados embaixo da rede elétrica. 


