
 

Estado de Mato Grosso 

Câmara Municipal de Colíder 
 

 

Pauta das Matérias - Sessões Ordinárias - dia 07 e 14 de março de 2016 

 

 

* Ver.  BETO SANTOS   - PMDB 

 

 Indicação nº 030/2016 – “Indica à Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo a necessidade de 

instalação de iluminação no interior do Cemitério Público Municipal. 

 

* Ver. DITO DA EMATER  - PR  

Projeto de Lei nº 287/2016 – “ Dispõe sobre a denominação de via pública no perímetro urbano de 

Colider” 

 

 Requerimento nº 008/2016 – “Requer da diretoria do Grupo Energisa agilidade no reestabelecimento 

de energia nas comunidades rurais em razão das constantes quedas que vem ocorrendo no sistema de 

fornecimento. 

 

Moção de Aplausos  nº 006/2016 – “Moção de Aplausos ao Ilmo. Sr. Eurípedes Messias Alves - 

Secretário de Agricultura, Pecuária, Assuntos fundiários e Meio Ambiente. 

 

*Verª. ISMAILI DONASSAN  -  PSD 

 

Moção de Pesar  nº 007/2016 – “Moção  de Pesar à família enlutada do saudoso cidadão colidense, 

Vanderlei Borges Ferreira.  

 

* Ver. LIKA  - PDT    

 

 Indicação nº 034/2016 – “Indica à Secretaria de Estado das Cidades / Prefeitura Municipal de Colider a 

necessidade de firmarem convênio de recursos para melhoria da qualidade e ampliação da rede de 

iluminação pública da Avenida Tancredo Neves, nesta cidade.  

 

 Indicação nº 035/2016 – “Indica à Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social / Prefeitura 

Municipal de Colíder a importância de firmarem convênio de recursos para construção de piscina com 

sistema de hidro (hidroginástica) para o Clube da Terceira Idade.  

 

* Ver.  MINEIRO  -  PROS 

 

Indicação nº  033 /2016 – “Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal / Secretaria Municipal de 

Educação a necessidade de construir uma sala de aula para ensino infantil na comunidade Zé Reis, neste 

município.  

Indicação nº  036 /2016 – “Indica à Secretaria Municipal de Ação Social a necessidade de um urgente 

projeto social que atenda os moradores de ruas existentes nesta cidade,(abrigo, roupas, alimentação, 

apoio psicológico, combate aos vícios e possível retorno aos locais de origem familiar). 

 

* Ver.  Pernambuco Filho  -  PMDB 

Projeto de Lei nº 286/2016 - “Torna obrigatório a Secretaria Municipal de Saúde a fornecer 

fraldas descartáveis às pessoas idosas e deficientes físicos de baixo poder aquisitivo, deste 

município”.   

 

 



Projeto Decreto Legislativo nº  137 /2016 – “ Concede Título de Cidadã Colidense a Ilma. Sra. Neide 

Maria Novaes Costa – Servidora Pública Estadual”.. 

 

Indicação nº 037/2016 – Indica ao Exmo. Prefeito Nilson Santos / Secretaria de infraestrutura, a urgente 

necessidade de construir 02 quebra-molas com faixas de pedestres padronizados, na Rua Machado de 

Assis, em frente a área onde esta instalado o Hospital Regional de Colíder. 

   

* Ver. RINCÓN DO CELÍDIO MARQUES  - PSDB    

 

Projeto de Lei nº 285/2016 – “ Institui e inclui no calendário oficial do município de Colíder-MT, a 

Festa de Santo Reis”. 

 

Indicação 031 /2016 – “Indica ao Secretário Adjunto de Cultura a necessidade da criação e formação do 

Conselho Municipal de Políticas Culturais e o Fundo Municipal de Cultura”.  

 

Indicação 032 /2016 – “Indica ao Exmo. Sr. deputado Federal Nilson Leitão a necessidade de alocar  

recursos para execução de obras nos trevos da cidade de Colíder.  

 

* Ver. RICA MATOS   

 

Moção de Gratidão nº  005 /2016 – “Moção de Gratidão à equipe de Policiais da Delegacia Judiciária 

Civil de Colíder-MT. 

 

Moção de Aplausos e Apoio nº 004 /2016 – “Moção de Aplausos e Apoio à diretoria da Peixaria e 

Restaurante Matrinxã, recentemente inaugurada nesta cidade”.   
 

* Ver. ODAIR JOSÉ – Presidente    

 

Indicação nº  038 /2016 – “Indica ao Chefe do Poder Executivo /Secretaria Municipal de Infraestrutura 

instalar 04 redutores de velocidade na rua principal do Distrito Nova Galiléia. 

  

Requerimento nº 009 – Requer do Prefeito Nilson Santos para fazer gestão junto à Secretaria de Estado 

de Saúde a fim da elaboração de projeto de Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, 

neste município.  
 

Sujeito à alteração até final do expediente 

Departamento de Projetos e Ações Legislativas 

  


