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Pauta das Matérias - Sessão Ordinária - dia 29 de fevereiro de 2016 

 

* Verª.  FRANCELINA  -  PMDB 

Indicação nº 026/2016 – “Indica à Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo para adotar as 

medidas de regulamentação de estacionamento do lado esquerdo da Avenida Princesa Isabel, no trecho 

compreendido desde o início da Rua Ipiranga até a Avenida Borba Gato, nesta cidade.   

 

*Verª. ISMAILI DONASSAN  -  PSD 

Indicação nº 025/2016 – “Indica a Exma. Deputada Janaina Riva – PSD, no sentido de alocar recursos 

por meio de Emenda Parlamentar, para viabilizar a aquisição de um aparelho de ultrassonografia para o 

setor da Saúde Pública de Colíder. 

Moção de Aplausos nº 001/2016 – “Moção  de Aplausos para a jovem cidadã colidense, Ana Flávia 

Rodrigues Ramiro, nomeada Diretora do Escritório Regional de Saúde de Colíder.  

Moção de Louvor nº 002/2016 – “Moção de Louvor à equipe de Policiais da Delegacia Judiciária de 

Colíder, pelo êxito na Operação Malu Calçados”. 

 

* Ver. LIKA  - PDT   e/  

 Indicação nº 022/2016 – “Indica à Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo a importância de 

equipar com 02 bancos de reserva e o espaço físico para atuação dos mesários no Estádio Municipal de 

Colíder . 

 

* Ver.  MINEIRO  -  PROS 

Projeto de Lei nº 284/2016 – “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos Bancos, Instituições Financeiras e 

Cooperativas de Crédito, da prestação de serviços que menciona e dá outras providencias   .   

Indicação nº  028 /2016 – “Indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura a necessidade de pequena 

obra de rebaixamento dos meios-fios na Avenida Amazonas em frente a Escola Paes de Barros, para fins 

de estacionamentos de motos e carros .    

Indicação nº  029 /2016 – “Indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura a necessidade de proceder 

serviços de manutenção completa (patrolamento, cascalhamento e sistema de drenagem de águas 

pluviais) em toda a extensão da Rua Dr. José Antônio Paço, no perímetro urbano.  

 

* Ver.  Pernambuco Filho  -  PMDB 

Indicação nº 023 /2016 – “Indica ao Exmo. Sr. Prefeito de Colíder a necessidade e a importância de 

proceder obras de rebaixamento do meio-fio em frente ao Escritório Regional de Saúde, nesta cidade. 

Indicação nº 024 /2016 – “Indica ao Exmo. Sr. Prefeito de Colíder a necessidade de quebra-molas na 

Rua Tiradentes no cruzamento com a Av. Princesa Isabel ao lado da Escola Paes de Barros, nesta cidade. 

 

* Ver. RICA MATOS  e Ver. MINEIRO 

Requerimento 006 /2016 – “Reitera e acrescenta o tema do Requerimento nº 002/2016, que requer 

alterações específicas constantes no Plano Diretor de Colíder. 

 

* Ver. ODAIR JOSÉ –Presidente  

Indicação 027/2016 – “ Indica ao Chefe do Executivo Municipal a importância de realizar estudos 

visando tornar mão única a Rua Goiás no trecho entre a Av. Dom Pedro e a Rua José de Alencar, em 

frente a Escola Arco Iris, nesta cidade.   
 

Sujeito à alteração até final do expediente 

Departamento de Projetos e Ações Legislativas 

  

 


