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Pauta das Matérias - Sessão Ordinária – dia 15 de outubro de 2018 

 

Ver. Alencar Pereira – DEM 

 

Indicação nº 122/2018 – Indica ao Secretário Municipal de Infraestrutura com cópia ao Prefeito 

Municipal, a necessidade e a importância da obra de adequação na forma de bueiro, a vala existente 

no final da Avenida Princesa Isabel, ao lado do mercado valeu, nesta cidade. 

 

Indicação nº 123/2018 – Indica ao Secretário Municipal de Infraestrutura com cópia ao Prefeito 

Municipal, a importância e a necessidade da construção de faixa elevada na Avenida Tancredo Neves 

no acesso ao anel viário da praça central nesta cidade.  

 

Ver. Beto Santos – PSDB 

 

Indicação nº 121/2018 – Indica ao Secretário Municipal de Infraestrutura com cópia ao Prefeito 

Municipal, mostrando-lhes a necessidade da construção de quebra-molas na Rua José de Alencar, no 

trecho próximo do Estádio Público Municipal, no Bairro da Torre, nesta cidade. 

 

Ver. Ricardo Caldeira Rezende “LIKA” – PSDB  e demais Edis 

 

Indicação nº 120/2018 – Indica ao Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco com cópia à Governadoria 

do Estado de Mato Grosso e para Secretaria de Estado de Saúde, mostrando-lhes a necessidade e a 

importância de viabilizar um aparelho de Raio-X, para instalação e utilização no atendimento da 

população/pacientes junto ao Hospital Regional de Colíder-MT. 

 

Requerimento nº 051/2018 – Requer ao Prefeito Municipal com cópias à Secretaria de Infraestrutura 

e para o Ministério Público, informações referentes aos contratos administrativos de execução de 

obras nº 041/2017 e 042/2017. 

 

Ver. Ruam Batista  – PTB 

 

Indicação nº 124/2018 – Indica ao Secretário Municipal de Saúde Rafael Bosco com cópia ao 

Prefeito Municipal, mostrando-lhes a necessidade e a importância da contratação de um Médico 

Psicólogo especializado na área infantil com sala adequada para atendimento em nosso município. 

 

Indicação nº 125/2018 – Indica ao Secretário Municipal de Infraestrutura com cópia ao Prefeito 

Municipal, mostrando-lhes a necessidade e a importância da construção de meio fio nas ruas Bahia e 

Ipiranga no Bairro Nossa Senhora da Guia em nossa cidade. 

 

 

 

 

 

 



Ver. José Moreira – PSD 

 

Indicação nº 126/2018 – Indica ao Secretário Municipal de Infraestrutura com cópia ao Prefeito 

Municipal, mostrando – lhes a necessidade e importância da construção de galeria de boca de lobo no 

entorno do trevo na entrada da Avenida do Colonizador na MT 320 em nosso Município.  

 

Moção nº039/2018 – Moção de Pesar à família enlutada pelo recente falecimento da Senhora 

Florinda Anbrosine Dosso. 

 
Sujeito a alterações se necessário 
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