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

   

Pauta das Matérias - Sessão Ordinária – dia 29 de outubro de 2018 

 

Ver. Alencar Pereira – DEM 

 

Indicação nº 136/2018 – Indica ao Prefeito Municipal com cópia do Departamento de 

Engenharia/Construção – Departamento de Tributação a importância e a necessidade de criar o 

Programa de Engenharia e Arquitetura Pública com o objetivo de celebrar ação de parceria entre 

Prefeitura e Regional do Crea, permitindo que famílias de baixa renda que queiram construir casas de 

até 70 m² tenham o incentivo da gratuidade do projeto e a isenção do alvará de construção. 

 

Indicação nº 141/2018 – Indica ao Secretário Municipal de Agricultura com cópia ao Prefeito e a 

EMPAER, mostrando-lhes a necessidade e a importância de realizar estudo, visando incentivar os 

agricultores e produção de mel (Apicultura) aos agricultores e produtores rurais do nosso Município. 

 

Projeto Decreto Legislativo nº 011/2018 – Concede Título de Cidadão colidense ao ilustre pioneiro 

Senhor Gilberto Oliveira da Silva. 

Ver. Denny Serafini – PROS 

 

Requerimento nº 053/2018 – Requer ao Prefeito Municipal com cópia ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura, Obras e Urbanismo – Hiran Sales, para que envie aos cuidados de meu gabinete, a 

título de informação, o orçamento completo da Rede de Iluminação Pública do município de 

Colíder/MT. 

 

Moção nº 041/2018 – Moção de Aplausos ao Ilustre Senhor José Maria Cardoso Filho – Presidente 

do SINSPUMCOL. 

 

Moção nº 042/2018 – Moção de Aplausos ao Ilustre cidadão colidense Senhor Claudinê Aparecido 

Tosta. 

 

Ver. Ricardo Caldeira Rezende “LIKA” – PSDB 

 

Requerimento nº 056/2018 – Requer à Secretaria Executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde 

da Região Norte Mato-grossense, a fim de que seja enviado a esta augusta Casa Legislativa, em nossa 

especial atenção, cópia do contrato de prestação de serviço firmado com o Hospital e Maternidade 

Santa Inês, estabelecido nesta cidade. 

 

Requerimento nº 057/2018 – Requer ao Prefeito Municipal com cópia ao Deputado Estadual Dilmar 

Dal Bosco, no sentido de que setor de projetos arquitetônicos possa elaborar um Projeto de 

Adequação/restauração (reforma) do prédio da Companhia de Policiamento Militar de nossa cidade.  

 

 

 

 



.../// 

 

 

Indicação nº 142/2018 – Indica a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, com 

cópia ao Chefe do Poder Executivo, a necessidade e a importância de proceder uma abertura para fins 

de transito no canteiro central na Avenida do Colonizador Roque Guedes, em frente a antiga 

Transportadora Expresso Maringá, atualmente prédio sob nº 780, nesta cidade. 

 

Ver. Marcos Aragão Pinheiro – PSD 

 

Indicação nº 140/2018 – Indica ao Senador Welington Fagundes, com cópia ao Chefe do Poder 

Executivo, a necessidade e a importância da alocação de recursos financeiros junto aos órgãos 

competentes para fins de investimento em políticas públicas de infraestrutura – tipo pavimentação 

asfáltica em vias públicas situadas no setor urbano de Colíder-MT. 

 

Ver. Ruam Batista  – PTB 

 

Indicação nº 135/2018 – Indica ao Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer – Márcio 

Fernandes, a necessidade e a importância de realizar eventos de natureza cultural, e que os mesmos 

sejam divulgados, incentivando a participação, como forma de lazer, entretenimento, e enfim, 

fomentar a cultura de nosso município. 

 

Indicação nº 137/2018 – Indica ao Prefeito Municipal, mostrando-lhes a necessidade e a importância 

de proceder a divulgação na mídia local, as Oficinas e Escolinhas que acontecem nas instituições de 

ensino de nosso município, com informativos detalhando o número de vagas e horários disponíveis. 

 

Indicação nº 138/2018 – Indica ao Prefeito Municipal a necessidade e a importância da instalação de 

climatizadores em todas as salas da Capela Mortuária de nosso município. 

 

Ver. José Moreira – PSD – Líder do Prefeito  

 

Projeto de Lei nº 131/2018 – Estabelece procedimentos para reutilização e descarte dos livros 

didáticos do programa nacional do livro didático e/ou apoio, considerados irrecuperáveis, 

desatualizados no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Verª. Dóris Sguizardi – DEM – 1ª Secretária 

 

Indicação nº 139/2018 – Indica ao Deputado Estadual – Dilmar Dal Bosco com cópia ao Prefeito 

Municipal, para que desenvolva os esforços costumeiros através dos setores competentes, no sentido 

de destinar recursos financeiros para a adequação/restauração do prédio das instalações da Cia de 

Policia Militar em Colíder/MT. 

 

Sujeito a alterações se necessário 
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