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Ver.  ALENCAR PEREIRA  
 

Indicação n º 191/2017 – Indica ao Sec. de Agricultura a importância e a necessidade de reativar o 

Programa PAA – Programa de Aquisição de Alimentos, em nosso município. 

 

Ver. Jaime Lima - DEM 
 

Indicação nº 195/2017 – Indica a Gerencia Geral da Caixa Econômica Federal de Colíder, a importância 

da possibilidade de colocar um película adequada na parte superior da fachada dos vidros, no 

compartimento de acesso público, onde estão instalados os caixas eletrônicos. 

 

 

Ver. Ricardo Caldeira Rezende – PSDB 
 

Requerimento nº 032/2017 – Requer ao Prefeito Municipal, a fim de que seja encaminhada uma planilha 

detalhada de todos os gastos dos recursos do Fethab, deste município. 

 

Requerimento nº 033/2017 – Requer ao Secretário de Agricultura – Ronaldo Vinha, a fim de que seja 

encaminhada uma tabela do valor/horas da frota de veículos bem como, quais os trabalhos que são 

realizados pelas patrulhas mecanizadas de nossa cidade. 

 

Projeto de Lei nº 046/2017 – Dispõe sobre o Tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para 

microempresas e empresas de pequeno porte sediada no município de Colíder, nas contratações públicas 

de bens, serviços e obras, no âmbito da administração pública municipal, e dá outras providencias.  

 

Ver. Marquinho – PSD – Vice Presidente  
 

Indicação nº 192/2017 – Indica ao Prefeito Noboru Tomiyoshi, a inscrição e apresentação de proposta da 

Prefeitura de Colíder no Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliar, que comtemplará intervenções 

promovidas nos domicílios, com o objetivo de atender às necessidades básicas de saneamento das 

famílias, por meio de instalações hidros sanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água, à higiene e ao 

destino adequado dos esgotos domiciliares. 

 

Indicação nº 193/2017 -  Indica ao Prefeito Municipal, a inscrição e apresentação de proposta da 

Prefeitura de Colíder no programa do Ministério da Saúde, via Fundação Nacional da Saúde (Funasa), 

referente ao programa de viabilização de caminhões destinados à coleta de resíduos sólidos. 

 

Ver. Ruam Batista – PTB 

 
Indicação nº 194/2017 – Indica ao Exmo Sr. Oscar Bezerra, mostrando-lhes a importância de alocar 

recursos financeiros por meio de Emenda Parlamentar, para fins de viabilizar obra de reforma do Estádio 

Municipal João Guerreiro Neto, neste município. 

 

VIRE... 

 



.../// 

 

Indicação nº 199/2017 – Indica ao Exmo Sr. Noboru Tomiyoshi, mostrando-lhes a necessidade e a 

grande importância de efetuar estudos visando a criação da Secretaria de Apoio a Segurança Púbica, 

neste município.  

Ver. Zé Moreira – PSD – Líder do Prefeito 
 

Indicação nº 196/2017 - Indica ao Secretário de Infraestrutura Hiran Salles e ao Prefeito Municipal, o 

mostrando-lhes a necessidade e importância da construção de calçada permeável ecologicamente correta 

com rebaixamento do meio fio, no canteiro da Avenida Isabel Martins de Simone em frente a Escola 

Estadual Cel. Antônio Paes de barros. 

 

Indicação nº 200/2017 – Indica ao Secretário de Infraestrutura Hiran Salles e/ ao Prefeito Municipal, 

mostrando-lhes a importância e a necessidade de Notificação dos proprietários das chácaras que fazem 

divisa com o bairro Celídio Marques, para que realizem com urgência aceiro na pastagem do entorno do 

bairro, a fim de minimizar os riscos de incêndios.  

 

 

Verª. Dóris Sguizardi – 1ª Secretaria   

 
 Indicação nº 197/2017 – Indica ao Prefeito Municipal, que determine ao setor competente estudos para 

que seja instalada Praça de Alimentação Popular na praça Irene Rockembach. 

 

Indicação nº 198/2017 – Indica ao Prefeito Municipal, que determine ao Secretário de Infraestrutura 

Hiran Salles, para viabilizar estudos na execução de obras de pavimentação asfáltica nas Travessas 

Guarulhos Solimões e Guarajá. 
 

Sujeito a alterações se necessário 
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