
PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 

 

ORDEM DO DIA 

 

PROJETOS DE LEI/EMENDAS 

 

 

➢ EMENDA SUPRESSIVA Nº 53/2022 - CEFIC 

Ao PLC Nº 03/2022 

 

➢ PLC Nº 03/2022 – EXECUTIVO MUNICIPAL 

Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 1.481/2007, de 16 de 

julho de 2007, Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores 

públicos do Poder Executivo Municipal de Rio Brilhante – MS. 

 (2ª VOTAÇÃO) 

 

➢ PL Nº 25/2022 - EXECUTIVO MUNICIPAL  

“Dispõe sobre a urbanização de área de terra de propriedade de A.R. 

Compra e Venda de imóveis Eireli visando a ampliação do perímetro 

urbano, conforme a Lei Complementar n.º 1.956, de 15 de dezembro de 

2016”.  

(2ª VOTAÇÃO) 

 

➢ PL Nº 41/2022 – EXECUTIVO MUNICIPAL 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar doação com encargo de 

lote de terreno urbano de sua propriedade a Empresa Djavan de Almeida 

Shirata - ME, e dá outras providências”.  (1ª VOTAÇÃO) 

 

➢ PL Nº 43/2022 -  EXECUTIVO MUNICIPAL  



“Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar doação com encargo de 

lote de terreno urbano de sua propriedade a Empresa Marcio Ivan Salvador 

- ME, e dá outras providências”. (1ª VOTAÇÃO) 

 

➢ PL Nº 74/2022 – EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar doação de lote de terreno 

urbano de sua propriedade a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Rio Brilhante/MS – APAE, e dá outras providências. 

(1ª VOTAÇÃO) 

 

PROPOSIÇÃO DOS VEREADORES 

 

 

 VEREADOR RODRIGO MARTINS LABOISSIER RAMOS - PSDB  

 

➢ REQUERIMENTONº81/2022  

Ao Prefeito Municipal com cópia a Secretária de Saúde, SOLICITANDO 

informações do andamento da licitação dos óculos de grau: quando foi 

protocolado a licitação; qual foi a empresa ganhadora; qual é a previsão de 

entrega dos óculos e quantos óculos serão entregues. 

 

➢ INDICAÇÃO Nº306/2022 

 Ao Prefeito Municipal e à Secretária de Saúde, SUGERINDO estudo da 

possibilidade de inclusão na lista de pagamento, da "bonificação mensal de 

produtividade" a todos os servidores (efetivos e celetistas) que prestam 

serviços direta ou indiretamente no serviço de saúde a partir desse mês de 

setembro, sem a necessidade do servidor fazer requerimento. 

 

 VEREADOR CARLOS ROBERTO SEGATTO (TUCURA) - PTB  

 



➢ REQUERIMENTO Nº82/2022  

Ao Prefeito Municipal e à Secretária de Saúde, SOLICITANDO relação 

atual dos medicamentos disponíveis na central de abastecimento 

farmacêutico (CAF). 

 

➢ REQUERIMENTO Nº83/2022 

Ao Prefeito Municipal e à Secretária de Saúde, SOLICITANDO as 

relações das dietas atuais, enterais e as fórmulas infantis disponíveis na 

Secretaria de Saúde. 

 

➢ INDICAÇÃO Nº302/2022 

Ao Prefeito Municipal e à Secretária de Saúde, SUGERINDO que possam 

ser feitas campanhas no combate a obesidade infantil. 

VEREADORA ROSE GIULIANI – PSD 

 

➢ REQUERIMENTO Nº84/2022 

Ao ministério público, SOLICITANDO que seja cumprida a Lei Federal 

nº 12.527/2011, “Lei de acesso à informação” dando assim a possibilidade 

de que toda a população tenha acesso ao Sistema Gestão de Documentos 

Legislativos – GDL da Câmara Municipal de Rio Brilhante, já que o site da 

Câmara Municipal não possui dados da tramitação de matérias. 

 

 VEREADOR PC - MDB  

 

➢ INDICAÇÃO Nº301/2022  

Ao Prefeito Municipal  e ao Secretário de Infraestrutura, SUGERINDO 

estudo da possibilidade de mudar para via única a circulação de veículos 

em frente à Escola Estadual Fernando Correa da Costa, sito a Rua Antônio 

Alves Corrêa. 

 

VEREADOR JOSÉ MARIA CAETANO DE SOUSA (NÔ) - PP 



 

➢ INDICAÇÃO Nº304/2022 

Ao Prefeito Municipal e à Secretária  de Saúde, SUGERINDO estudo da 

viabilidade de implantação do projeto “Primeiros Socorros nas Escolas” da 

Rede Pública e Particular de Ensino no Município de Rio Brilhante. 

 

➢ INDICAÇÃO Nº305/2022  

Ao Prefeito Municipal e à Secretária de Saúde, SUGERINDO estudo da 

viabilidade de implantação do projeto “Programa de prevenção ao 

diabetes” nas creches e escolas públicas  municipais. 

 

 VEREADOR ÉVERTON CRISTIANO CARVALHO - DEM  

 

➢ INDICAÇÃO Nº307/2022  

Ao Prefeito Municipal com cópia ao Secretário de Infraestrutura, 

SUGERINDO aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s) 

para os trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura, responsáveis pela 

pavimentação asfáltica. 

 

 

 

 


