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SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/02/2022 
 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 
 
 

PROJETOS DE LEIS 2ª VOTAÇÃO 
 

 PL Nº 50/2021 – VER. RODRIGO E SIGNATÁRIOS – 2ª 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 – 2ª 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 – 2ª 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 06/2022 - EXECUTIVO MUNICIPAL – 2ª votação 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar lotes de terreno de sua propriedade aos beneficiários 
de Programas de Interesse Social. 
 

PROJETOS DE LEIS 1ª VOTAÇÃO 
 

 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 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 Nº 02/2022  

Ao governador do Estado, ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública,  
SOLICITANDO que verifique nos quadros funcionais a possibilidade de destinar a Rio 
Brilhante um médico-legista. 

 
 INDICAÇÃO Nº 15/2022 

Ao prefeito municipal e ao Capitão do Corpo de Bombeiros de Rio Brilhante SUGERINDO 
que seja realizado um estudo para o Projeto Bombeiro Mirim 
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VEREADORA WANDRESSA - PSD 

 
 INDICAÇÃO N° 30/2022  

Ao prefeito municipal, com cópia para o secretário de Infraestrutura e ao gerente da 
AGETRAT, SUGERINDO que seja feita a recuperação da pavimentação asfáltica nas ruas dos 
bairros Progresso, Loteamento Por do Sol e Jatobá. 
 

 INDICAÇÃO Nº 31/2022  
Ao prefeito municipal, com cópia ao secretário de infraestrutura e ao gerente da AGETRAT 
SUGERINDO que seja feito a troca de grelhas danificadas, reparos e manutenção da limpeza 
dos bueiros, além de um estudo para resolver o problema de alagamentos quando chove na 
localidade da Rua Prefeito Theofanes com a Rua Urbano Peres Bomediano Bairro planalto. 
 

 INDICAÇÃO Nº 32/2022  
Ao prefeito municipal, com cópia ao secretário de Infraestrutura,  e ao gerente da AGETRAT, 
SUGERINDO a retirada de uma árvore sem vida (seca), situada na Rua Sidney Coelho 
Nogueira ao lado da casa n° 253 
 

VEREADOR ADÃO - DEM 
 
  INDICAÇÃO Nº 52/2022   

Ao prefeito municipal e ao secretario de Infraestrutura, SUGERINDO estudos para a 
revitalização, colocação de areia na quadra de vôlei e iluminação no Centro Esportivo 
“Prefeito Athayde Nogueira”. 

 
 INDICAÇÃO Nº 53/2022  

Ao prefeito municipal, SUGERINDO analise da possibilidade de realização de conttratação 
de uma operação de crédito externo junto ao Fundo de Investimento da Bacia do Prata 
(FONPLATA) para execução de um programa de requalificação urbana, ou seja, execução de 
um programa de obras, que envolve investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana, 
pavimentação e drenagem de vias públicas, construção de calçadas, ciclovias e ciclofaixas, 
sinalização horizontal e vertical, e iluminação pública, no Parque Industrial e no Bairro 
Antônia Barbosa. 
 

VEREADOR RODRIGO - PSDB 
 
 INDICAÇÃO Nº 54/2022  

Ao prefeito municipal e ao setor competente, SUGERINDO que seja realizado um estudo 
para implantação/instalação de um telecentro na cidade de Rio Brilhante e outro no Distrito de 
Prudêncio Thomaz. 

 
VEREADOR TUCURA - PTB 
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 INDICAÇÃO Nº 417/2021  
Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura, SUGERINDO  que sejam 
instaladas placas de identificação e boas-vindas na entrada e na saída de Prudencio Thomas 
(aroeira). 
 

 INDICAÇÃO Nº 418/2021  
Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura, SUGERINDO  reformas na 
Rua Deolino Pires com Eulípio da Silveira Barbosa, no Bairro Celeste. 
 

 INDICAÇÃO Nº 21/2022 
Ao prefeito municipal e aos órgãos competentes, SUGERINDO  estudo da possibilidade de ser 
instalado um posto de pagamento pague fácil no Distrito de Prudêncio Thomas. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


