
 

Estado de Mato Grosso 

Câmara Municipal de Colíder 
 

 

Pauta das Matérias – Sessão Ordinária do dia 26 de outubro de 2015 

 

 

 Projeto do Poder Executivo: 

 

Projeto de Lei nº 225/2015 – Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

suplementar por remanejamento de dotações e dá outras providencias 

 

*Ver.  Dito da Emater – Líder do Prefeito 

 

Moção de Aplausos nº 067//2015 – Moção de Aplausos ao Ilmo. Sr. Carlos Abrãao Gaia – Secretário 

Adjunto de Planejamento da Administração Pública de Colíder.  

 

Indicação nº 223 /2015 – Indica à Secretaria  Municipal de Infraestrutura, a necessidade de 

recuperação de uma ponte na estrada que liga a comunidade Céu Azul até a comunidade Menino Jesus 

neste município. 

 

Requerimento nº 093/2015 - Requer da diretoria da Companhia de Água e Esgoto – CAB, informações 

sobre plano de expansão, prestação de contas e balancetes financeiros.  

 

*Verª. Francelina Cruz  – PMDB 

 

Indicação nº 224 /2015 – “Indica ao Prefeito Municipal / Sec. Mun. de Agricultura e Pecuária a 

necessidade de regularizar e viabilizar o Serviço de Inspeção Municipal - SIM,  neste município.  

 

Moção de Aplausos nº 068/2015 – Moção de Aplausos á servidora pública municipal do setor da 

Saúde, Edriane Cássia Carbonera.   

 

*Verª. Ismaili Donassan – PSD 

 

Requerimento nº 094/2015 - Requer da Mesa Diretora agendamento de reunião: Poder Legislativo, 

Poder Executivo e Grupo Energisa para discutir tema sobre instabilidade de energia em Colíder.  

 

Requerimento nº 095/2015 - Requer estudo de parceria para fins de convenio entre diretoria da Copel X 

Governo/MT. X  Unemat, com o objetivo de implantar o curso de Agronomia no Campus Unemat 

Colíder.   

 

* Ver.  LIKA  -  PDT    e/ 

 

Projeto de Emenda a Lei Orgânica  nº 001 /2015 – “ Altera a redação do artigo 80 da Lei Orgânica do 

Município de Colíder”.  

 

Projeto de Emenda a Lei Orgânica  nº 002 /2015 – “ Altera a redação do artigo 88 da Lei Orgânica do 

Município de Colíder”. 

 

Requerimento nº 097/2015 - Requer da Mesa Diretora levantamento de informações do setor de 

contabilidade que apresente valor da economicidade em razão de redução da Edilidade e redução do 

período de gestão presidencial (propostas de Emendas à Lei Orgânica, de nossa autoria).    

 

 

 



 * Ver.  MINEIRO  -  PROS 

 

Requerimento nº 096 /2015 – Requer a formação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar 

motivos de omissão de respostas de requerimentos/solicitações sobre informações de interesse público.   

 

 * Ver.  Pernambuco Filho  -  PMDB 

 

Indicação nº 220 /2015 – Indica ao Prefeito Municipal / Secretaria Municipal de Saúde a necessidade de 

desenvolver ações para promoção da Campanha Azul, neste município.  

 

Indicação nº 221 /2015 – Indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura a necessidade de serviços de 

recuperação completa das ruas do bairro Celídio Marques, em virtude do rebaixamento da rede hídrica, 

naquela localidade.   

 

Indicação nº 222 /2015 – Indica ao Exmo. Sr. deputado Silvano do Amaral a necessidade de alocação 

de recursos para instalação de uma Academia da Terceira Idade(ATI) neste município.  

 

* Ver.  Silvano dos Vicentinos  -  PMDB 

 

Indicação nº 219 /2015 – Indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura  a necessidade de instalar 

redutor de velocidade, demarcação e pintura de faixa pedestres, na Avenida Daury Riva, defronte ao 

Barracão da Feira Livre Senador Jonas Pinheiro, nesta cidade. 

 

* Ver. Odair José – Presidente   e Ver. Rincón – Vice-presidente 

 

Requerimento nº 098 /2015 – Requer do Exmo. Sr. deputado Emanuel Pinheiro – Presidente da 

Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social (CSPAS) - para que seja convocado o Exmo. Sr.  

Secretário de Estado de Saúde a fim de deliberação sobre o não funcionamento do Hospital Regional de 

Colider. 

 

Requerimento nº 099 /2015 – Requer do Exmo. Sr. deputado Wilson Santos – Presidente da Comissão 

de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto (CECTCD)  -  para que seja convocado o Exmo. 

Sr. Secretário de Estado de Educação a fim de deliberação sobre a demanda do Campus Unemat Colíder. 
   

Sujeito à alteração até final do expediente  

Departamento de Projetos e Ações Legislativas 

  


