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Pauta das Matérias – 1ª/2ª Sessão Ordinária – dia 09 de abril de 2018 

 

Ver. Beto Santos - PMDB 

 

Indicação nº 042/2018 -  Indica ao Prefeito Municipal, a importância e a necessidade de efetuar 

serviço de patrolamento e cascalhamento na Estrada São Sebastião – Bigode, nesta cidade. 

 

Ver. Jaime Lima – DEM – 2º Secretário 

 

Indicação nº 048/2018 – Indica ao Prefeito Municipal com cópia ao Secretário de Infraestrutura 

e para Diretoria da Energisa, mostrando-lhes a importância de firmar convenio com a empresa 

concessionária de energia (Energisa), cuja finalidade é a colocação dos nomes das ruas nos 

postes de rede elétrica, nas vias públicas dos bairros Maria Antônia e Bom Jesus, nesta cidade. 

  

Ver. Ricardo Caldeira Rezende “Lika” – PSDB 

 

Moção de Pesar nº 009/2018 – À família enlutada do saudoso Pioneiro Cidadão Colidense 

Senhor Cícero Soares Lima. 

 

Ver. Luciano Milani – MDB 

 

Moção de Congratulação nº 010/2018 – Ao Ilmo. Sr. Senhor José Paulino da Cunha Bueno 

Seidenthal. 

 

Ver. Pernambuco Filho – PMDB 

 
Indicação nº 044/2018 – Indica ao Prefeito Municipal, a importância e a necessidade da 

instalação de um quebra mola padronizado, tipo passarela, defronte ao Hospital Regional 

Colíder, na rua Machado de Assis, entre a emergência do Hospital e a Farmácia Unimed, outro 

no espaço compreendido entre o escritório do Consórcio Intermunicipal de Saúde e o Portão do 

referido Hospital, nesta cidade. Reiterando indicação nº 115/2017. 

 

Indicação nº 045/2018 – Indica ao Deputado Estadual Romualdo Junior, a importância e a 

necessidade de disponibilizar recursos por meio de emenda parlamentar para reforma geral e 

pintura no Terminal Rodoviário Municipal de Colíder/MT.  

 

Indicação nº 046/2018 – Indica ao Deputado Estadual Silvano Amaral com cópia ao Deputado 

Federal Carlos Bezerra, a importância e a necessidade de viabilizar emenda parlamentar para 

investimento no assentamento Veraneio, nesta cidade. 

 

Indicação nº 047/2018 -  Indica ao Prefeito Municipal, mostrando-lhes a importância de efetuar 

estudos, visando ações de assistência, amparo social e tratamento de saúde àquelas pessoas que 

sem destino certo, abandono ou sem arrimo familiar, ocupam a localidade da Praça Central desta 

cidade. 
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Ver. Ruam Batista – PTB 

 
Indicação nº 043/2018 – Indica ao Prefeito Municipal, a importância e a necessidade de 

designar equipe técnica competente para efetuar serviço completo de manutenção na rede de 

iluminação pública em toda extensão da Av. Aurélio Ferneda antiga Av. Copacabana e 

instalação de passarela elevada em ponto estratégico na referida avenida, nesta cidade. 

 

 

Ver. José Moreira – PSD – Líder do Prefeito  

 
Indicação nº 041/2018 – Indica a Sr. Secretária Tereza Mangolin e ao Prefeito Municipal, 

mostrando-lhes a necessidade e a importância de cedência do prédio da antiga Escola Municipal 

São Lázaro para o uso da Comunidade São Lázaro, sob a responsabilidade da coordenação da 

igreja católica da comunidade. 

 

Projeto Decreto Legislativo nº 002/2018 – “Concede Título Cidadão Colidense ao ilustríssimo 

pioneiro senhor José de Castro”. 

 

Projeto Decreto Legislativo nº 003/2018 – “Concede Título Cidadão Colidense ao ilustríssimo 

pioneiro senhor José Bibo do Nascimento “Nenzão Sanfoneiro”. 

 

 

Verª. Dóris Sguizardi – DEM - 1ª Secretária 

 

Requerimento nº 002/2018 – Requer ao Prefeito Municipal, que seja comunicado por escrito, 

aos moradores da Avenida Floriano Peixoto e travessas, quando reiniciará os trabalhos de 

asfaltamento ou não dos citados logradouros. 

 

 
Sujeito a alterações se necessário 

Departamento de Projetos e Ações Legislativas 


