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SESSÃO ORDINÁRIA DE 23/08/2021 
 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 
 

 
PROJETO DE LEI 

 
 PROJETO DE LEI Nº 17/2021 – VER. VENIZELOS – PSL E SIGNATÁRIOS 

Cria o programa de internet “Wi-Fi gratuito da cativante” nas praças, parques e centros 
esportivos do município de Rio Brilhante-MS e Distrito de Prudêncio Thomaz, por 
intermédio de contrato, convênios, parcerias público-privadas, ou outras formas 
previstas em Lei, e dá outras providências. (1ª votação) 

 
PROPOSIÇÕES DE VEREADORES 

 
VEREADOR TUCURA – PTB 

 
 REQUERIMENTO Nº 99/2021 

Ao deputado federal Fábio Trad SOLICITANDO viabilização de emenda parlamentar 
para a aquisição de um veículo para a saúde de Rio Brilhante. 
 

 INDICAÇÃO Nº 261/2021 
Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura SUGERINDO que 
sejam varridas e lavadas as ruas que foram cortadas pela empresa de abastecimento de 
água (Sanesul), para instalação de rede de esgoto. 
 

 INDICAÇÃO Nº 277/2021 
Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura SUGERINDO que 
seja instalada academia ao ar livre no centro esportivo Enzo Freitas Rocha, Bairro 
Manoel das Neves. 

 
VEREADOR SÉRGIO SILVA – PSDB 

 
 REQUERIMENTO Nº 105/2021 

Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura SOLICITANDO a 
relação de todos os gastos com manutenções de veículos de todos os setores da 
prefeitura, período de janeiro à julho de 2021, discriminando o veículo, qual setor, 
serviços executados e valores, cópias dos empenhos, autorizações dos fornecimentos, 
ordens de pagamento e notas fiscais. 
 

 REQUERIMENTO Nº 114/2021 
Ao Prefeito Municipal e ao Procurador Jurídico SOLICITANDO a seguinte 
informação: que seja informado quais providências foram adotadas acerca da denúncia 
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apresentada pelo Prefeito Municipal de possíveis desvios de dinheiro público com 
gastos de combustíveis e manutenção de veículos. Bem como, seja disponibilizado em 
cópias ou arquivo digital todo o procedimento referente a estas apurações, denúncia 
protocolada no Ministério Público, Boletim de Ocorrência registrado junto a Polícia 
Civil, bem como comunicação dos fatos em outros órgãos. E, ainda seja 
disponibilizada cópia integral do Processo de Sindicância Instaurada no âmbito dessa 
Administração Municipal a fim de apurar os fatos denunciados. 
 

VEREADOR NÔ – DEM 
 

 REQUERIMENTO Nº 110/2021 
Ao secretário de estado de Infraestrutura SOLICITANDO recapeamento de ruas 
danificadas no município de Rio Brilhante. 
 

VEREADORA ROSE - PSD 
 

 INDICAÇÃO Nº 101/2021 
Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura SUGERINDO a 
construção de uma área coberta ou implantação de uma cobertura provisória (Tenda) 
no E.S.F. Celina Martins Jallad, localizado no Bairro Nova Rio Brilhante. 
 

 INDICAÇÃO Nº 102/2021 
Ao prefeito municipal e ao diretor-presidente da Funcerb SUGERINDO a 
implantação de brinquedos adaptados a crianças com necessidades especiais nos 
parquinhos da praça central e dos centros esportivos de nosso município. 
 

VEREADORA WANDRESSA BARBOSA – PSB 
 

 INDICAÇÃO Nº 227/2021 
Ao secretário municipal de Infraestrutura e ao gerente da Agetrat SUGERINDO 
sinalização na Rua Presidente Vargas sentido a Rua Lourival Barbosa, Bairro Recanto 
do Jatobá.  
 

 INDICAÇÃO Nº 228/2021 
Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura SUGERINDO que 
seja feita a manutenção de troca de lâmpadas na Rua Rio Brilhante, Bairro Recanto do 
Jatobá.  

 
VEREADOR VENIZELOS PAPACOSTA NETO – PSL 

 
 INDICAÇÃO Nº 243/2021 
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Ao prefeito municipal e à secretária municipal de Assistência Social SUGERINDO 
que seja realizado um levantamento atualizado das famílias do Distrito de Pudêncio 
Thomaz a serem beneficiadas pelos programas do governo. 
 

 INDICAÇÃO Nº 249/2021 
Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura SUGERINDO 
ampliar, revitalizar e informatizar a agência dos correios do Distrito de Prudêncio 
Thomaz. 
 

 INDICAÇÃO Nº 254/2021 
Ao prefeito municipal SUGERINDO disponibilizar bandeira de Rio Brilhante, 
bandeira do Estado de Mato Grosso do Sul e bandeira do Brasil, para os mastros 
localizados na praça central do Distrito de Prudêncio Thomaz. 
 

VEREADOR ADÃO – DEM 
 

 INDICAÇÃO Nº 280/2021 
Ao prefeito municipal e ao presidente da Funcerb SUGERINDO o cumprimento 
imediato da Lei nº 2.099, de 08 de maio de 2020, ou seja, instalação de câmeras de 
segurança nos complexos esportivos do Bairro Nova Rio Brilhante. 

 
 INDICAÇÃO Nº 281/2021 

Ao prefeito municipal, ao secretário municipal de Infraestrutura e ao presidente da 
Funcerb SUGERINDO a instalação de bebedouro no centro esportivo do Bairro Nova 
Rio Brilhante. 

 
 INDICAÇÃO Nº 282/2021 

Ao prefeito municipal, ao secretário municipal de Infraestrutura e ao presidente da 
Funcerb SUGERINDO, a implantação de bicicletário no complexo esportivo do 
Bairro Nova Rio Brilhante. 
 
 

 
 


