
 

 

 

 

 

Estado de Mato Grosso 

Câmara Municipal de Colíder 
 

 

Pauta das Matérias – Sessão Ordinária  - dia 20 de junho de 2016 

 

 

* Ver. Alencar Pereira da Silva  e/ - DEM 

Moção de Aplausos nº 030 /2016 – Moção de Aplausos aos representantes do município de Colíder 

pela apresentação do Projeto Pró-Catador no XXXII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde, realizado em Fortaleza - CE, nos dias 01 a 04 do mês em curso. 

 

* Verª.  Ismaili Donassan -  PTB 

Projeto Decreto Legislativo nº 152/2016 – Concede Título de Cidadã Colidense a Exma. Sra. deputada 

estadual Janaina Riva.  

 

Indicação nº 119/2016 – Indica ao Exmo. deputado estadual Romualdo Júnior a viabilidade da liberação 

de recursos orçamentários e financeiros, através de emenda parlamentar, para fins de aquisição de 

aparelho de hemodiálise para o Hospital Regional de Colíder HRCOL.    

 

*Ver. LIKA – PSDB 

Requerimento nº 035/2016 – Requer da Secretaria de Estado de Meio Ambiente a interrupção da 

emissão de Licenças para a empresa Copel Geração e Transmissão S.A., pelo não cumprimento para 

com esta municipalidade, na íntegra, da execução do Projeto Básico de Ambiental, em virtude da 

construção da Usina Hidrelétrica Colider.   

 

* Ver.  Mineiro  -  PROS 

Requerimento nº 034/2016 –  Requer do Prefeito Nilson Santos / Secretaria Municipal de Infraestrutura   

Empenho na execução dos artigos 4º e 5º da Lei nº 2259/2009 que diz respeito a construção de pontos de 

taxis padronizados.  

 

Indicação nº 120/2016 – Indica aos Diretores-presidentes do Incra, do Indea e da Empaer a importância 

de viabilizarem obras de calçamentos nas fachadas de seus prédios em Colíder, nos padrões de 

acessibilidades, contribuindo com o programa de revitalização urbanística deste município.   

  

Moção de Gratidão nº 028/2016 – Moção de Gratidão ao Ilmo. Sr. Ten. Cel.  PM Sebastião Gonçalves 

de Campos Pereira – Comandante da 3ª Companhia de Policia Militar de Colíder. 

 

Ver.  Pernambuco Filho  - PMDB  

 

Indicação nº 121/2016 – Indica ao Prefeito Nilson Santos / Secretaria Municipal de Saúde a necessidade 

de agilizar a aquisição de medicamentos para os Postos de Saúde da área urbana e rural deste município. 
 

Indicação nº 122/2016 – Indica ao Prefeito Nilson Santos / Secretaria Municipal de Infraestrutura a 

necessidade de desencadear uma operação de serviços de patrolamento e cascalhamento nas estradas 

vicinais no entorno do perímetro urbano do município para atender anseios dos chacareiros, produtores 

de leite e os hortifrutigranjeiros no que diz respeito às condições de locomoção.  

 

Sujeito a alterações até o final de expediente 

Departamento de Projetos e Ações Legislativas 
 

 


