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Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 
19h20min 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 P 
Secretaria para proceder a leitura da Ata da Sessão anterior que discutida 
foi submetida à votação e votada foi aprovada por unanimidade. 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. Na sequência o Sr. Presidente passa a palavra aos 
Senhores Vereadores para que façam suas apresentações. O Sr. Vereador 
Alencar apresenta a Indicação n° 136/2018, que: 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 celebrajf̂  
ação de parceria entre Prefeitura e Regional do Crea, permitindo qu 
famílias de baixa renda que queiram construir casas de até 70 m^ tenham o 
incentivo da gratuidade do projeto e a isenção do alvará de construção, 
Indicação n° 141/2018, que: 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; e o Projeto Decreto Legislativo n° 011/2018, que: Concede 
Título de Cidadão colidense ao ilustre pioneiro Senhor Gilberto Oliveira da 
Silva. O Sr. Vereador Beto Santos faz uso da palavra. A Vereadora 
Édina Martins iaz uso da palavra. O Vereador Jaime Lima faz uso da 
palavra. O Sr. ^erjeador Ricar^^o Caldeira Rezende "Lika" apresenta o 



Requerimento n° 056/2018, que: 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, a título de informações, cópia do contrato de prestação de serviço 
firmado com o Hospital e Maternidade Santa Inês, estabelecido nesta 
cidade; a quantidade de pacientes atendidos e respectivas especialidades; o 
Requerimento n° 057/2018, que: 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; e a Indicação n° 142/2018, que: 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 trânsito, no canteiro central na Avenida do 
Colonizador Roque Guedes, em fi-ente a antiga Transportadora Expresso 
Maringá, atualmente prédio sob if 780, nesta cidade. O Vereador Luciano 
Milani faz uso da palavra. O Vereador Marquinhos apresenta a Indicação 
n" 140/2018, que: 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. O Sr. 
Vereador Pernambuco Filho faz uso da palavra. O Sr. Vereador Denny 
Serafini apresenta o Requerimento n" 053/2018, que: 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.; a Moção n° 041/2018 - Moção de Aplausos 
ao Ilustre Senhor José Maria Cardoso Filho - Presidente do 
SINSPUMCOL; e a Moção n° 042/2018 - Moção de Aplausos ao Ilustre 
cidadão colidense Senhor Claudine Aparecido Tosta. O Vereador Ruam^ 
Batista apresenta a Indicação n° 135/2018, que: Indica ao Secretári 
Municipal de Esporte, Cultura e Lazer - Márcio Fernandes, a necessidade 
a importância de realizar eventos de natureza cultural, e que os mesmofe^ 
sejam divulgados, incentivando a participação, como forma de lazer, 
entretenimento, e enfim, fomentar a cultura de nosso município; a 
Indicação n" 137/2018, que: 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; e a Indicação n° 138/2018, que: Indica ao Prefeito Municipal 
a necessidade e a importância da instalação de climatizadores em todas as 
salas da Capela Mortuária de nosso município. O Sr. Vereador José 
Moreira apresenta o Projeto de Lei/B? 131/2018, que: "Estabelece 
procedimentos para reutilização e descj rte dos^ivros didáticos do programa 



nacional do livro didático e/ou apoio, considerados irrecuperáveis, 
desatualizados no âmbito da Secretaria Municipal de Educação." A 
Vereadora Dóris Sguizardí apresenta a Indicação n" 139/2018, que: 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.; o Sr. Vereador Rica 
Matos - Presidente, faz uso da palavra na Tribuna e, retomando ao seu 
assento, manifesta a Ordem do Dia, porém, não tendo nenhum projeto de 
Lei hábil para deliberação, o mesmo submete ao Plenário todas as demais 
proposições apresentadas, que foram aprovadas por unanimidade. Nada 
mais havendo a tratar às 21h35min., 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 29 de 
outubro de 2018. K / n ^ . 


