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ATA N°. 038/2018 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 
19hllmin o Sr. Presidente Vereador José Élcio de Matos dá início a 
Sessão Ordinária e convida a Sra. Vereadora Dóris Sguizardi - P 
Secretária da Mesa para que proceda a leitura do texto bíblico. Em 
seguida convida ao Sr. Vereador Jaime Pereira Lima - 2° Secretário para 
fazer a chamada dos Senhores Vereadores compareceram: ALENCAR 
P E R E I R A DA SILVA, DENNY M I C H E L RODRIGUES, DÓRIS 
REJANE DA ROSA SGUIZARDI, ÉDINA MARTINS DE 
OLIVEIRA, JAIME P E R E I R A LIMA, JOSÉ ÉLCIO DE MATOS, 
JOSÉ MOREIRA, JOSÉ ROBERTO ANDRADE DOS SANTOS, 
LUCIANO APARECIDO MILANI, MARCOS ARAGÃO 
PINHEIRO, RICARDO CALDEIRA REZENDE, ROBERTO 
FRANCISCO F E R R E I R A DA SILVA e RUAM BATISTA DA 
SILVA ADÃO. Havendo "quórum", o Sr. Presidente solicita a V 
Secretaria para proceder a leitura da Ata da Sessão anterior que discutida 
foi submetida à votação e votada foi aprovada por unanimidade. O 
Vereador Lika solicita ao Sr. Presidente a cópia da referida Ata, que fora 
devidamente acatado. Em seguida a Sr̂ . Vereadora Dóris Sguizardi faz a 
leitura das correspondências. O Sr. Vereador Rica Matos - Presidente, 
convida o Sr. Vereador José Moreira, para fazer as comunicações 
necessárias do Poder Executivo, onde apresentara a mensagem 039/2018, 
e na oportunidade o nobre Edil solicita ao Sr. presidente a possibilidade de 
inversão da pauta, para efetuar a entrega de 02(duas) Moções de 
Aplausos, sendo uma para o ilustre Major PM Wesmensandro Auto 
Rodrigues, Comandante da 3̂  CIA PM de Colíder/MT, e a outra para o 
ilustre T Tenente PM Luiz Gustavo Amaral de Amarante - Comandante 
Adjunto da 3'' CIA PM de Colíder/MT. Após o ato o limo. Sr. 
Comandante Major PM Wesmensandro Auto Rodrigues, usou a Tribuna 
para os agradecimentos. Na sequência o Sr. Presidente passa a palavra aos 
Senhores Vereadores para que façam suas apresentações. O Sr. Vereador 
Alencar apresenta a Indicação n° 131/2018 - que: Indica ao Secretário 
Municipal de Agricultura com cópia ao Prefeito e a EMPAER, mostrando-
Ihes 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. O Sr. Vereador 
Beto Santos fez uso da palavra. A Vereadora Édina p^^tins apresenta a 
Indicação n° 132/2018, que: Indica ao Prefeito l^uáicipal 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.; apresenta a Indicação n" 133/2018, 
que: 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; e a Indicação n° 134/2018, que: Indica ao Secretário 
Municipal de Infraestmtura, 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. O Vereador 
Jaime Lima faz uso da palavra. O Vereador Ricardo Caldeira Rezende 
"Lika", apresenta a Indicação n" 135/2018, que: Indica 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. O Vereador Luciano Milani apresenta a 
Indicação n° 129/2018, que: Indica ao Exmo. dputado 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. O 
Vereador Marquinhos faz uso da palavra. O Sr. Vereador Denny 
Serafmi apresenta o Requerimento n" 053/2018, que: 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., e a Indicação n° 127/2018, que: Indica ao Secretário 
Municipal de Infraestmtura 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. Na sequência, o Vereador 
Pernambuco Filho, apresenta o Requerimento n° 052/2018, que: Requer 
à Mesa Diretora, estudo visando planejamento para a execução do projeto 
de omamento e iluminação no período natalino e ano vindouro, nesta Casa 
Legislativa; e apresenta o Projeto de Lei n" 129/2018, que: Dispõe sobre a 
celebração de convénio para execução de obra de adequação da rede de 
iluminação pública das avenidas da cidade de Colíder/MT. O Vereador 
Ruam Batista apresenta a Moção n° 040/2018 - Moção de Gratidão ao 
limo. Sr. Sidney Aparecido Guido Pereira "Catimbal", pela brilhante 
iniciativa da promoção da festiva alusiva ao Dia das Crianças, no seu 
bairro; e a Indicação n" 128/2018, que: Indica ao Secretário Municipal de 
Infraestmtura com cópia ao Prefeito Municipal, mostrando-lhes a 

/íiecessidade e a importância de designar equipe técnica competente para 
realizar o serviço de restauração parcial do asfalto ji^fito ao quebra-molas 
existente na Avení^aBorba Gato, nas proximidadesrfo Mercado Valeu. 1 



A Vereadora Dóris Sguizardi apresenta a Indicação n" 130/2018, que: 
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; o Sr. Vereador Rica Matos - Presidente, faz uso da palavra na 
Tribuna e, retomando ao seu assento no Plenário, manifesta a Ordem do 
Dia, e submete à Edilidade Plenária, a deliberação do Projeto de Lei n" 
121/2018, que: "Dispõe sobre denominação da ma F, do jardim alvorada 
e dá outras providências." O Projeto de Lei n" 122/2018, que: "Dispõe 
sobre denominação da rua A, do jardim alvorada e dá outras 
providências." e o Projeto de Lei n" 126/2018, que: "Dispõe sobre 
autorização e critérios de repasse e execução do programa dinheiro direto 
na escola municipal - PDDEM e dá outras providências. ^ue discutidos 
foram submetidos à votação e votados foram aprovados por unanimidade. 
Na sequência, o Sr. Presidente submete ao Plenário todas as demais 
proposições, que foram aprovadas por unanimidade. Em seguida o Sr. 
Vereador Ruan Batista faz a entrega da Moção, ora aprovada, ao 
homenageado. Nada mais havendo a tratar às 22h05min., o Sr. Presidente 
encerra a presente Sessão. Eu, Vereadora Dóris Rejane da Rosa Sguizardi 
- P. Secretária da Mesa, fiscalizei a transcrição da presente Ata. Sala das 
Sessões em 22 de outubro de 2 0 > ^ . 


