Estado de Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Rio Brilhante – MS
Casa de Leis Plínio Barbosa Martins
“A Pequena Cativante”

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/11/2021
PAUTA DA ORDEM DO DIA
PROPOSIÇÕES DE VEREADORES
VEREADOR NÔ – DEM
 REQUERIMENTO Nº 132/2021
Ao diretor presidente do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul
SOLICITANDO equipamentos hospitalares para atendimento do Hospital
e Maternidade Associação Beneficente de Rio Brilhante.
 REQUERIMENTO Nº 155/2021
Ao Deputado Federal Vander Loubet SOLICITANDO instalação de torres
e implantação de internet nas sedes das associações dos assentamentos do
município de Rio Brilhante.
VEREADOR ADÃO – DEM
 REQUERIMENTO Nº 150/2021
Ao superintendente de orientação e defesa do consumidor do Procon/MS e
ao vice-presidente da Associação dos Procons Municipais de Mato Grosso
do Sul SOLICITANDO providências em relação aos procedimentos
adotados pela ENERGISA e SANESUL no município de Rio Brilhante,
tendo em vista o DEFEITO na prestação de serviço das referidas empresas
no município, vez que, há falta de água potável diariamente nos bairros da
cidade e, também, falta de energia elétrica na cidade e nos assentamentos
rurais, que duram semanas para serem restituídas/religadas.
VEREADOR VENIZELOS – PSL
 INDICAÇÃO Nº 260/2021
Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Educação
SUGERINDO que sejam realizados manutenção, disponibilização de
instrumentos e reparos no Centro Educacional Infantil Noêmia Corrêa
Barbosa.
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 INDICAÇÃO Nº 262/2021
Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Educação
SUGERINDO que sejam atendidas as demandas do Centro de Educação
Infantil Frei Everardo Kremper.
 INDICAÇÃO Nº 264/2021
Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Educação
SUGERINDO que sejam realizados manutenção, disponibilização de
instrumentos e reparos no Centro de Educação Infantil Sônia Borges
Silveira.
VEREADOR TUCURA – PTB
 INDICAÇÃO Nº 321/2021
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 Centro.
 INDICAÇÃO Nº 329/2021
Ao prefeito municipal e à secretária municipal de Assistência Social
SUGERINDO que o poder executivo, através da secretaria municipal de
Assistência Social, resolva a situação dos moradores de rua.
 INDICAÇÃO Nº 342/2021
Ao prefeito municipal e à secretária municipal de Assistência Social
SUGERINDO que seja estudada a possibilidade de voltar com o
fornecimento de fraldas descartáveis infantil, pão e leite para o lar da
criança Melvin Jones, como era feito nas gestões anteriores.
VEREADORA WANDRESSA – PSD
 INDICAÇÃO Nº 375/2021
Ao prefeito e à secretária municipal de Saúde SOLICITANDO a
disponibilização de mais um meio de transporte para os pacientes de Rio
Brilhante que necessitam ir até Dourados para atendimento de saúde.
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 INDICAÇAO Nº 393/2021
ao prefeito e ao secretário municipal de finanças, planejamento e controle
SUGERINDO a contratação de vigilantes para realizar vistorias nas áreas
externas como: o prédio do poder executivo, legislativo, hospital,
rodoviária, praça central e inclusão nos acessos das escolas da rede
municipal de ensino do município de Rio Brilhante-MS.
VEREADOR RODRIGO – PSDB
 MOÇÃO Nº 3/2021
DE CONGRATULAÇÃO para Ana Carolina Leite Barbosa Franco pelo
título de Mini Miss Brasil, no concurso Pequena Miss Brasil, realizado na
cidade de Curitiba-PR no dia 20/02/2021

