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

SESSÃO ORDINÁRIA DE 25/10/2021
PAUTA DA ORDEM DO DIA
PROJETOS
 PROJETO DE LEI Nº 35/2021 – EXEC. MUNICIPAL
Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito do Município
de Rio Brilhante; fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias
e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição
Federal; autoriza a adesão ao plano de benefícios de previdência
complementar; e dá outras providências. (2ª votação)
 PARECER CONTRÁRIO Nº 101/2021 – CEFIC
Contrário ao PL 22/2021
*No caso de rejeição do parecer contrário*
 PROJ. DE LEI Nº 22/2021-VER. TUCURA-PTB E SIGNATÁRIOS
Dispõe sobre a revogação da Lei nº 1.877, de 22 de dezembro de 2014 que
“Dispõe sobre a instituição de 13º salário e gozo de férias com adicional de
50% (Cinquenta por cento) ao Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores no
Município de Rio Brilhante — MS, e dá outras providências", e da Lei nº
2.028, de 13 de dezembro de 2017. (1ª votação)
 PROJETO DE LEI Nº 30/2021 – EXEC. MUNICIPAL
Dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei nº 1.195, de 04 de setembro
de 2001 (Institui o Serviço de Transporte Individual de Passageiros em
Motocicletas de aluguel (Mototáxi) e dá outras providências. (1ª votação)
 PROJETO DE LEI Nº 39/2021-VER. GAMARRA-PSDB E SIGNAT.
Dispõe sobre o ressarcimento das despesas ocasionadas nos crimes de
maus tratos a animais. (1ª votação)
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PROPOSIÇÕES DE VEREADORES
VEREADOR NÔ – DEM
 REQUERIMENTO Nº 141/2021
À Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento SOLICITANDO
recursos para construção de um parque de lazer com lago, pista de
caminhada, ciclovia e concha acústica na área de preservação localizada
próximo ao Pró-moradia XIV, entre a Rua da Consolação e Avenida
Augusto Lopes da Silva.
 REQUERIMENTO Nº 142/2021
À Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento SOLICITANDO
recursos federais para aquisição de máquinas multifuncionais de limpeza
de ruas (tipo caminhão vassoura ou varredeira) para o município de Rio
Brilhante-MS
 REQUERIMENTO Nº 143/2021
À Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento SOLICITANDO
recursos para aquisição de caminhão pipa para atendimento da agricultura
familiar no município de Rio Brilhante-MS.
VEREADOR TUCURA – PTB
 REQUERIMENTO Nº 144/2021
Ao Diretor Presidente da empresa Energisa Unidade Campo Grande - MS
SOLCITANDO que providências sejam tomadas sobre a falta de energia
no Assentamento Fortuna, município de Rio Brilhante.


REQUERIMENTO Nº 152/2021 (se aprovado a dispensa das formalidades)
À Presidência da Câmara SOLICITANDO realização pela Câmara
Municipal de uma Audiência Pública para discussão quanto à “qualidade
da prestação de serviços da empresa Sanesul no município de Rio
Brilhante”.

 INDICAÇÃO Nº 311/2021
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Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura
SUGERINDO que seja finalizado o asfalto, nas seguintes ruas do Bairro
Nova Rio Brilhante: Catarina Fátima De Carvalho, Aurora Silva Coelho,
Valdivino de Souza, Mário Pires Videira e Olinda Joaquina Oliveira.
 INDICAÇÃO Nº 318/2021
Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura
SUGERINDO que seja estudada a possibilidade da troca das lâmpadas
queimadas dos postes de iluminação pública do Bairro Antônia de Souza
Barbosa.
VEREADORA WANDRESSA – PSD
 REQUERIMENTO Nº 145/2021
Ao prefeito municipal e ao secretário de Finanças, Planejamento e
Controle SOLICITANDO informações referentes aos processos seletivos
que estão ocorrendo na prefeitura municipal de Rio Brilhante, a saber: 1.
Relação com nomes e cargos dos membros que compõem a banca de
avaliação; 2. Quais os critérios da banca; 3. Qual o embasamento legal
para a entrevista valer 30 pontos.
 INDICAÇÃO Nº 312/2021
Ao prefeito municipal, à subsecretária de Prudêncio Thomaz, ao secretário
municipal de Desenvolvimento, ao secretário municipal de Infraesrutura, à
secretária municipal de Assistência Social e à coordenadora de Políticas
Públicas Municipal SUGERINDO que a prefeitura disponibilize tendas e
cursos profissionalizantes para realização da “Feira Mulheres de Atitude”
no Distrito de Prudêncio Thomaz.
 INDICAÇAO Nº 332/2021
Ao prefeito municipal, ao secretário municipal de Infraestrutura e ao
gerente da Agetrat SUGERINDO que seja feito um estudo e posterior
implantação de redutores de velocidade ou passarela elevada e pintura da
faixa de pedestre na Rua Sidney Coelho Nogueira com a Rua Santana.
VEREADOR VENIZELOS – PSL
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 INDICAÇÃO Nº 367/2021
Ao prefeito municipal SUGERINDO a alteração da Lei nº 1.047, de 24 de
setembro de 1997, a fim de prorrogar a licença paternidade de 5 dias por
mais 15 dias, em conformidade com as legislações que já tratam do tema
em âmbito nacional.
 INIDCAÇÃO Nº 372/2021
Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura
SUGERINDO a retirada do quebra-molas e construção de uma faixa
elevada na Avenida Lourival Barbosa, dando acesso à escola Branca de
Neve.
 INDICAÇÃO Nº 379/2021
Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura
SUGERINDO que seja verificada a necessidade e dar suporte às famílias
afetadas pela tempestade e vendaval ocorrido no município, incluindo
fazendas e assentamentos.
VEREADOR ADAILTON – PSD
 INDICAÇÃO Nº 383/2021
Ao prefeito municipal SUGERINDO que seja feita uma parceria para que
as carretas de transbordo de resíduos sólidos do município de Rio
Brilhante-MS sejam pesadas.

