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SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/08/2021 
 

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 

 
VEREADORA WANDRESSA BARBOSA – PSB 

 
 REQUERIMENTO Nº 227/2021 

Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura SOLICITANDO: 1. 
levantamento de todos os terrenos doados pelo município (que já tenha expirado o 
tempo para concluir a obra) e que não tiveram suas edificações concluídas pelos 
ganhadores, para o fim de retomada pelo município e cumpridos os requisitos da lei 
sejam novamente doados há quem, de fato, irá construir para moradia própria, assim 
utilizando para social; 2. cópias das certidões dos terrenos que possam ser retomados.  
 

 INDICAÇÃO Nº 229/2021 
Ao secretário municipal de Infraestrutura e ao gerente da Agetrat SUGERINDO o 
estudo da possibilidade de instalar câmeras de segurança em alguns pontos da cidade 
para melhorias do trânsito a exemplo da Rua Prefeito Theofanes, e demais 
fiscalizações.  

 
VEREADOR VENIZELOS PAPACOSTA NETO – PSL 

 
 INDICAÇÃO Nº 239/2021 

Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Educação SUGERINDO que 
sejam realizados manutenção, reparos e instrumentos para a Escola Municipal 
Euclides da Cunha. 

 
 INDICAÇÃO Nº 240/2021 

Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Educação SUGERINDO que seja 
disponibilizado impressora e computador para o Centro de Educação Infantil Profº 
Vergílio Lescano. 
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 INDICAÇÃO Nº 255/2021 
Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de educação SUGERINDO que sejam 
realizados manutenção e reparos no Centro Educacional Municipal Criança Esperança 
III. 

 
VEREADOR ZEZINHO – DEM 

 
 INDICAÇÃO Nº 267/2021 

Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura SUGERINDO a 
conclusão da pavimentação asfáltica na Rua Podalírio Theodoro de Souza, trecho 
compreendido entre as Ruas Dr. Júlio Siqueira Maia e Rua Oscar Nantes no Bairro 
Manoel das Neves. 

 
VEREADOR ADÃO – DEM 

 
 INDICAÇÃO Nº 278/2021 

Ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Infraestrutura SUGERINDO a 
recuperação da ponte do Córrego Chinelo que fica localizada na estrada vicinal que 
liga o Assentamento Getúlio Vargas. 

 
 INDICAÇÃO Nº 279/2021 

Ao prefeito municipal, ao secretário municipal de Infraestrutura e ao presidente da 
Funcerb SUGERINDO a construção de estacionamento com rebaixamento das 
calçadas ou, nos terrenos baldios que existem no entorno do Centro Esportivo do 
Bairro Nova Rio Brilhante. 

 
 INDICAÇÃO Nº 286/2021 

Ao prefeito e ao diretor-presidente da Funcerb SUGERINDO que seja exigido a 
comprovação de vacinação contra a Covid-19 a todos que forem participar de 
competições esportivas promovidas pelo município, bem como, para aqueles que 
forem adentrar nos centros esportivos e ginásios de esportes. 

 
VEREADOR TUCURA – PTB 

 
 INDICAÇÃO Nº 289/2021 

Ao prefeito e ao secretário municipal de Infraestrutura SUGERINDO a construção de 
uma rotatória na entrada do Bairro Antônia de Souza Barbosa, extensão da Avenida 
Prefeito Theofanes. 

 
 INDICAÇÃO Nº 292/2021 

Ao prefeito e ao secretário municipal de Infraestrutura SUGERINDO que seja 
instalado redutores de velocidades na Rua Tancredo Neves, entre as ruas Marechal 
Rondon e São Luiz de Cáceres no Bairro Nova Esperança. 
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 INDICAÇÃO Nº 294/2021 

Ao prefeito e ao secretário municipal de Infraestrutura SUGERINDO que seja 
instalado um guardrail, no prolongamento da Avenida Prefeito Theofanes, que liga ao 
Birro Antônia de Souza Barbosa. 

 
VEREADOR NÔ – DEM 

 
 MOÇÃO Nº 5/2021 

DE PESAR, aos familiares de Célio Silva  
 
 
 
 
 

 
 


