
 

 

 

 

 

Estado de Mato Grosso 

Câmara Municipal de Colíder 
 

 

Pauta das Matérias - Sessão Ordinária - dia 22 de agosto de 2016 

 

*Verª.  FRANCELINA   -  PMDB 

Indicação nº 139/2016 – Indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura a necessidade de instalar placas 

de identificação e faixas de pedestres nas esquinas das Unidades Básicas (PSFs) do município de 

Colider-MT.  

 

 Projeto de Decreto Legislativo nº 158/ 2016 – “Concede Título de Cidadão Colidense ao Ilmo. Sr. 

Adriano Pereira dos Santos -  Secretário Municipal de Saúde 

 

* Verª.  ISMAILI Donassan   -  PTB 

Moção de Pesar nº 044/ 2016 –  Moção de Pesar à família enlutada em honra ao saudoso jurista, Dr.  

Jayme Rodrigues de Carvalho (21/07/2016). 

 

* Ver.  L I K A  -  PSDB 

Projeto de Lei  nº 314 /2016 – “Isenta do pagamento do ISSQN (imposto sobre serviço de qualquer 

natureza) os Taxistas no âmbito do Município de Colíder-MT”. 

 

Projeto de Lei  nº 315 /2016 – “Autoriza o Poder Executivo a construir obra de Ciclovia em toda a 

extensão da Avenida Tancredo Neves, nesta cidade”. 

 

*Ver. PERNAMBUCO filho – PMDB 

 

Indicação nº 143/2016 -  Indica ao Prefeito Nilson Santos a necessidade de instalar um monitor e 

agregá-lo as câmaras de gravação de imagens para facilitar as vistoria, visando melhor segurança aos 

usuários do Terminal da Rodoviária de Colíder-MT. 

 

Indicação nº 144/2016 -  Indica ao Prefeito Nilson Santos a necessidade de agilizar os serviços de 

manutenção das vias pavimentadas com a lama asfáltica, antes do período das chuvas, visto que os 

recursos para tal fim já estão a disposição dessa Administração.   

 

* Ver.  Mineiro  -  PROS 

Indicação nº 142/2016 – “Indica ao Exmo. Sr. dep. Federal Valtenir Pereira a importância de alocar 

recursos para realização de obra de pavimentação da extensão da Avenida Isabel Martins Simone, que dá 

acesso ao bairro Cidade Alta, nesta cidade.  

 

 *Ver.  RINCÓN   -  PSDB 

Indicação nº  141/2016  -  Indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura a necessidade de proceder 

serviço de reforma completa da ponte que fica perto da Escola Criança Esperança, na Rua José Antônio 

Paço, localizada na extensão da Rua Jasmim, ligando ao bairro Celídio Marques.  

 

Indicação nº  140/2016  -  Indica ao Exmo. Prefeito Nilson Santos a necessidade de construção de muro 

com tela na Escola Municipal Sol Nascente, neste município. 

 

 *Ver.  RICA MATOS – 2º Secretário 
 

Requerimento nº 049/2016 –  Requer do Prefeito Nilson Santos informações de como esta a 

organização e os preparativos para o Desfile de 07 de Setembro.   

 

... V I R E 

 



 
 

 

 
 

Requerimento nº 050/2016 –  Requer da diretoria administrativa da empresa Engevix informações a 

respeito do atrasos de pagamentos salariais e outros. 

   

Requerimento nº 051/2016 –  Requer do Exmo. Sr. deputado Pedro Satélite uma ação de cunho político  

para urgente reestabelecimento dos serviços médicos especialistas e outros, no Hospital Regional de 

Colider – HRCOL, para atendimento da população de Colíder e dos municípios que agregam esta rede 

de saúde regional.   

 

*Ver.  ODAIR JOSÉ – Presidente  

Projeto de Decreto Legislativo nº 159/ 2016 – “Concede Título de Cidadão Colidense ao Ilmo. Sr. José 

Galadinovic – Agropecuarista. 

 

 
Sujeito à alteração até final do expediente 

Departamento de Projetos e Ações Legislativas 

 


