
Estado de Mato Grosso 
Câmara Municipal de Colíder 
Departamento de Projetos e Ações Legislativas 

   

Pauta das Matérias - Sessão Ordinária – dia 22 de outubro de 2018 

 

Ver. Alencar Pereira – DEM 

 

Indicação nº 131/2018 – Indica ao Secretário Municipal de Agricultura com cópia ao Prefeito e a 

EMPAER, mostrando-lhes a importância de realizar estudo, visando incentivar os produtores rurais de 

Colíder a cultivar o Café Clonal, neste Município, tendo em vista a alta produtividade, geração de 

emprego e a rentabilidade. 

 

Ver. Denny Serafini – PROS  e/ 

 

Requerimento nº 053/2018 – Requer à Diretoria da Empresa Águas Colíder, para que envie aos 

cuidados de meu gabinete, a título de informação, Planilha detalhada de investimentos neste 

município de Colíder/MT. 

 

Indicação nº 127/2018 – Indica ao Secretário Municipal de Infraestrutura com cópia ao Prefeito 

Municipal, mostrando-lhes a necessidade e a importância de realizar o serviço de tapa-buracos no 

início da Rua José de Alencar, próximo da Igreja Católica da Comunidade Padre Júlio Maria, Bairro 

da Torre, nesta cidade. 

Verª Edina Martins de Oliveira  – PT 

 

Indicação nº 132/2018 – Indica ao Prefeito Municipal e para o Secretário Municipal de Saúde, 

mostrando-lhes a necessidade e a importância de conceder apoio de ajuda de custo e manutenção no 

que diz respeito aos meios de transportes das Agentes Comunitárias de Saúde que atuam na área rural 

de Colíder/MT. 

 

Indicação nº 133/2018 – Indica ao Prefeito Municipal, a importância e a necessidade de viabilizar a 

instalação de aparelhos de Academia Popular, em local de fácil acesso ao público, no âmbito da 

Comunidade Santa Maria do Ouro Verde, neste município. 

 

Indicação nº 134/2018 - Indica ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo  

Prefeito Municipal/ mostrando-lhes a necessidade e a importância de obra de tubulação, bem como 

providenciar a instalação de um braço de luminária na extensão da Travessa Pinho Cuiabano,  no 

bairro Cidade Alta, nesta cidade.  

 

Ver. Ricardo Caldeira Rezende “LIKA” – PSDB 

Requerimento nº 054/2018 – Requer do Prefeito Municipal, com cópia à Empresa Águas Colíder, 

seja adotado providências, quanto aos constantes alagamento e vazamento da rede de esgoto na Rua 

C, Bairro Jardim Alvorada. 

VIRE. . . 

 

 

 



 

Ver. Luciano Milani  – MDB 

 

Indicação nº 129/2018 – Indica ao Exmo. deputado federal Carlos Gomes Bezerra, a vital 

importância de viabilizar recursos financeiros para fins de aquisição de um micro-ônibus que será 

destinado à locomoção de pacientes em acompanhamento/tratamento de saúde, fora do domicílio –

TFD, com especialidades inerentes ao município de Colíder-MT. 

 

Ver. Pernambuco Filho – MDB 

 

Requerimento nº 052/2018 – Requer à Mesa Diretora, estudo visando planejamento para a execução 

do projeto de ornamento e iluminação no período natalino e ano vindouro, nesta Casa Legislativa. 

 

Projeto de Lei nº 129/2018 – Dispõe sobre a celebração de convênio para execução de obra de 

adequação da rede de iluminação pública das avenidas da Cidade de Colíder/MT. 

 

Ver. Ruam Batista  – PTB 

 

Moção nº 040/2018 – Moção de Gratidão ao Ilmo. Sr. Sidney Aparecido Guido Pereira “Catimbal”, 

pela brilhante iniciativa da promoção da festiva alusiva ao Dia das Crianças, no seu bairro. 

 

Indicação nº 128/2018 – Indica ao Secretário Municipal de Infraestrutura com cópia ao Prefeito 

Municipal, mostrando-lhes a necessidade e a importância de designar equipe técnica competente para 

realizar o serviço de restauração parcial do asfalto junto ao quebra-molas existente na Avenida Borba 

Gato, nas proximidades do Mercado Valeu. 

 

Verª. Dóris Sguizardi – DEM – 1ª Secretária 

 
Indicação nº 130/2018 – Indica ao Prefeito Municipal com cópia a Secretaria de Infraestrutura para 

que seja feita, a urgente podas das árvores, existentes ao longo da Avenida Tancredo Neves, Avenida 

Marechal Rondon e Avenida Dauri Riva, nesta cidade. 

 

Sujeito a alterações se necessário 

Departamento de Projetos e Ações Legislativas 


