
PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/02/2023 

 

ORDEM DO DIA 

 

VETO INTEGRAL Nº 01/2022 (VOTAÇÃO ÚNICA) 

 AO PL Nº78/2022 

 

PROJETOS DE LEI (2ª VOTAÇÃO) 

 

PL Nº 90/2022 -  Executivo Municipal  

“Institui o Programa de Nota Fiscal Premiada, denominado “Nota Brilhante” 

mediante sorteio de prêmios, e dá outras providencias” 

 

PROJETOS DE LEI (1ª VOTAÇÃO) 

 

PL Nº  88/2022 - Vereador José Maria Caetano de Sousa (Nô) - PP e 

Signatários  

“Estabelece diretrizes para divulgação de informações sobre direitos dos 

cidadãos portadores de Neoplasia Maligna (câncer) no âmbito do Município 

de Rio Brilhante – MS”. 

 

PROPOSIÇÃO DOS VEREADORES 

 

 

 VEREADOR VENIZELOS PAPACOSTA NETO - PSL 

 

REQUERIMENTO Nº 16/2023  

Ao Prefeito Municipal SOLICITANDO que se cumpra a Lei nº 2.158, de 7 

de dezembro de 2021, que cria o “Programa de internet wi-fi gratuito da 



cativante” nas praças, parques e centros esportivos do Município de Rio 

Brilhante e Distrito de Prudêncio Thomaz. 

 

REQUERIMENTO Nº 17/2023  

Ao Deputado Federal Luiz Ovando, SOLICITANDO destinação de 

recursos financeiros no valor de R$ 900,000.00 (Novecentos Mil Reais), com 

vistas à construção de uma creche no município para atender crianças de 0 a 

3 anos. 

 

REQUERIMENTO Nº  18/2023  

Ao Presidente desta Casa de Lei, SOLICITANDO a realização de Sessão 

Solene no dia 06 dezembro as 19h, em comemoração ao Dia da Bíblia, 

celebrado no segundo domingo no mês de dezembro. 

 

INDICAÇÃO Nº 138/2023  

Ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura. 

SUGERINDO a construção de uma guarita para o vigia do pátio da 

prefeitura 

 

INDICAÇÃO Nº 178/2023  

Ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura. 

SUGERINDO  readequar o fluxo para mão única na Travessa Nogueira, 

localizada no centro. 

 

VEREADOR CARLOS ROBERTO SEGATTO (TUCURA) – PTB 

 

REQUERIMENTO Nº 33/2023 

Ao Supervisor da Empresa SANESUL SOLICITANDO  extensão de rede 

de esgoto no Bairro Benedito Rondon. 

 

REQUERIMENTO Nº 40/2023  



Ao Deputado Federal Marcos Sborowski Pollon, SOLICITANDO  

destinação de emenda parlamentar para a aquisição de uma ambulância UTI 

para o Hospital e Maternidade de Rio Brilhante - MS. 

 

REQUERIMENTO Nº 41/2023  

Ao Deputado Federal Marcos Sborowski Pollon,  SOLICITANDO 

destinação de  emenda parlamentar para a aquisição de uma ambulância para 

o Hospital e Maternidade de Rio Brilhante - MS. 

 

INDICAÇÃO Nº 12/2023  

Ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Infraestrutura, SUGERINDO  o 

estudo da possibilidade de construção de mini transbordo de ônibus no 

Bairro Benedito Rondon. 

 

INDICAÇÃO Nº 13/2023  

Ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Infraestrutura, SUGERINDO  

estudo da possibilidade de construção de mini transbordo de ônibus no 

Bairro Antônia de Souza Barbosa. 

 

VEREADOR JOSÉ MARIA CAETANO DE SOUSA (NÔ) – PP 

 

REQUERIMENTO Nº 37/2023  

Ao Prefeito Municipal, SOLICITANDO informações sobre a usina de 

asfalto: por qual motivo a usina esta inativa;  quais as providências adotadas 

pelo governo municipal para colocar em funcionamento;  qual foi o estudo 

técnico feito pelo Executivo Municipal antes de realizar o investimento de 

recursos próprios; tendo em vista o investimento de novecentos mil reais, 

qual o impacto no orçamento público anual causado ao município; qual o 

planejamento estratégico para dar efetividade a usina; se existe alguma 

previsão para colocá-la em funcionamento; se houve capacitação de 

profissionais  para manusear os equipamentos e quantas pessoas foram 

capacitadas; se sim, quais foram os cursos oferecidos; desde a aquisição da 

usina de asfalto, qual o valor gasto com empresas terceirizadas de 



pavimentação asfáltica;  se desde a aquisição, está tendo alguma manutenção 

dos equipamentos, quem está realizando e qual o valor gasto para 

manutenção dos mesmos. 

 

REQUERIMENTO Nº 39/2023  

Ao Prefeito Municipal, SOLICITANDO  informações sobre as medidas e 

ações de combate à dengue realizadas pelo governo municipal: qual o valor 

utilizado com recursos próprios e repasses estaduais e federais no ano de 

2022, para a fiscalização e combate à dengue; existe alguma empresa 

terceirizada para a atuação do combate à dengue; quais as principais ações, 

projetos e campanhas voltadas para a prevenção estão sendo realizadas pelo 

município; qual o cronograma de ações a serem desenvolvidas;  quantos 

servidores trabalham vistoriando imóveis, bem como orientando a população 

sobre a doença e eliminação de criadouros do mosquito;  qual o tipo de 

inseticida utilizado,  a quantidade em estoque e onde é adquirido. 

 

REQUERIMENTO Nº 45/2023  

Ao Prefeito Municipal, SOLICITANDO informações sobre a regularização 

fundiária no Município de Rio Brilhante: desde o início do atual governo 

municipal, quantos imóveis estavam irregulares e quantos foram 

regularizados; que seja enviada para esta Casa de Leis a relação de todos os 

imóveis já regularizados e  pendentes de regularização na gestão atual; qual 

o planejamento estratégico do Poder Executivo Municipal para atender a 

política pública de regularização fundiária municipal; se o executivo tem 

algum cronograma e/ou programação para regularização fundiária; se sim, 

qual. 

 

INDICAÇÃO Nº 165/2023  

Ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura,  

SUGERINDO estudo da possibilidade de construção de faixa de pedestres 

elevada na Avenida Lourival Barbosa com a Rua da Consolação dando 

acesso à Escola Criança Esperança II. 

 

 



VEREADORA WANDRESSA FREITAS BARBOSA – PSB 

 

REQUERIMENTO  Nº  38/2023  

Ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde, SOLICITANDO a lista dos 

medicamentos ofertados gratuitamente pelo SUS e quais são os 

medicamentos que estão em falta nos postos de saúde. 

 

INDICAÇÃO Nº 164/2023  

Ao Prefeito Municipal, ao Secretário de Infraestrutura e ao Gerente da 

AGETRAT,  SUGERINDO que se faça análise técnica para instalação de 

semáfaros nas seguintes vias: Av. Lourival Barbosa com as Ruas Athayde 

Nogueira e Antônio Lino Barbosa; Av. Lourival Barbosa com a entrada da 

Av. Augusto Lopes da Silva e Av. Lourival Barbosa com a Rua Professora 

Etelvina Vasconcelos e Rua Santo Antônio (em frente ao hospital). 

 

INDICAÇÃO Nº 168/2023  

Ao Prefeito Municipal, ao Secretário de Desenvolvimento com cópia para o 

Gerente de Agroindústria e Comercio, SUGERINDO cursos 

profissionalizantes nas áreas de MOPP (movimentação operacional de 

produtos perigosos, máquinas pesadas, segurança patrimonial. 

 

 

VEREADOR RODRIGO MARTINS LABOISSIER RAMOS – PSDB 

 

INDICAÇÃO Nº 162/2023  

Ao Presidente da Associação Beneficente de Rio Brilhante e à Diretora do 

Hospital e Maternidade, com cópia ao Prefeito Municipal, SUGERINDO 

estudo da possibilidade de dar o nome de Dr. Irapuan Gonzaga Carneiro, ao 

Hospital e Maternidade de Rio Brilhante.  

 

INDICAÇÃO Nº 163/2023  



Ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde, SUGERINDO   

estudo da possibilidade de conceder o pagamento do 14° salário aos Agentes 

de Endemias. 

 

INDICAÇÃO Nº 169/2023  

Ao Prefeito Municipal, ao Secretário Municipal de Infraestrutura, e ao 

Gerente da AGETRAT,  SUGERINDO estudo da possibilidade de 

construção de uma passarela elevada em frente ao Criança Esperança IV. 

 

VEREADOR JOSÉ DE FREITAS NETO (ZEZINHO) – PP 

 

INDICAÇÃO Nº 166/2023  

Ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde SUGERINDO 

que seja realizado  estudo da possibilidade do fornecimento de marmitas para 

os pacientes da hemodiálise. 

 

INDICAÇÃO Nº 167/2023  

Ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

SUGERINDO que seja realizado estudo da possibilidade de substituir as 

pedras britas da “Ferinha do XIV”, por calçamento, com rampas de acesso 

para cadeirantes. 


