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Pauta das Matérias - Sessão Ordinária – dia 12 de novembro de 2018 

 

Ver. Alencar Pereira – DEM 

 

Moção nº 043/2018 – Moção de Gratidão ao ilustre Presidente da AMM – Neurilan Fraga. 

 

Moção nº 047/2018 – Moção de Gratidão ao nobre Deputado Estadual Zé Domingos. 

 

Moção nº 048/2018 – Moção de Gratidão ao nobre Senador Wellington Fagundes. 

 

Ver. Denny Serafini – PROS 

 

Moção nº 045/2018 – Moção de Congratulação a comissão organizadora do campeonato municipal 

de futebol 7, e a equipe campeã do referido evento esportivo denominado: Copa vale do Rio do Meio. 

 

Projeto Decreto Legislativo nº 013/2018 -  Concede Título de Cidadão Colidense ao ilustríssimo 

senhor Luiz Donizete Rocha. 

 

Verª. Edina Martins – PT 

 

Indicação nº 152/2018 – Indica ao Prefeito Municipal com cópia a Secretaria de Infraestrutura, Obras 

e Urbanismo, para que seja construída um quebra-molas, tipo passarela elevado em frente ao HRCOL. 

 

Indicação nº 153/2018 – Indica ao Prefeito Municipal com cópia a Secretaria de Infraestrutura, Obras 

e Urbanismo para que seja construída um quebra-molas, tipo passarela elevada na esquina em frente a 

Guarda Mirim. 

 

Requerimento nº 060/2018 – Requer ao Prefeito Municipal com cópias ao Setor de Tributação e 

Ministério Público de Colíder, informação: qual legislação municipal estaria embasado a cobrança de 

IPTU a maiores de 60 anos, com rendimentos abaixo de 03 salários mínimos e com uma única 

propriedade e que porta apenas o contrato de compra e venda. 

 

Ver. Ricardo Caldeira Rezende “LIKA” – PSDB 

 

Requerimento nº 059/2018 – Requer ao Prefeito Municipal, a fim de que seja enviado a esta augusta 

Casa Legislativa, a título de informação, em nossa especial atenção, os balancetes da Prefeitura, 

referentes aos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro, do ano em curso, para fins de estudo, 

análises e conhecimento deste parlamento. 

 

VIRE ... 

 

 

 



.../// 

 

Ver. Luciano Milani - MDB 

 

Indicação nº 148/2018 – Indica ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo com 

cópia ao Prefeito Municipal, que determine ao setor competente, viabilizar manutenção corretiva 

(Operação Tapa Buraco) de ruas e avenidas pavimentadas do município de Colíder – MT. 

 

Indicação nº 150/2018 – Indica ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo com 

cópia ao Prefeito Municipal, que determine ao setor competente, viabilizar a construção de canaletas 

nos principais cruzamentos de ruas e avenidas. 

 

Ver. Marcos Aragão – PSD – Vice Presidente 

 

Indicação nº 154/2018 – Indica ao Secretário Municipal de Educação com cópia ao Prefeito 

Municipal, mostrando-lhes a necessidade e a importância de aquisição de materiais: grades, redes, 

bolas, bem como, decidir com a comunidade sobre a construção da cerca com alambrado no Ginásio 

de Esporte Roque Guedes, Bairro da Torre, nesta cidade. 

 

Ver. Ruam Batista – PTB 

 

Indicação nº 151/2018 – Indica ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo com 

cópia ao Prefeito Municipal, mostrando-lhes a necessidade e a importância de realizar o serviço de 

manutenção da rede de iluminação pública na Avenida Presidente Dutra, nesta cidade. 

 

Indicação nº 155/2018 – Indica ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo com 

cópia ao Prefeito Municipal, mostrando-lhes a necessidade e a importância de instalação de caixas 

coletoras de resíduos sólidos nos bueiros de nosso município, também conhecidas como boca de lobo 

inteligente. 

 

Indicação nº 156/2018 – Indica ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo com 

cópia ao Prefeito Municipal, mostrando-lhes a necessidade e a importância de designar equipe técnica 

competente para realizar o serviço de limpeza e manutenção em toda a extensão da ciclovia, existente 

as margens da Rodovia MT 320, entre o antigo Posto Simareli até o Laticínio Primo, neste município. 

 

Ver. José Moreira – PSD – Líder do Prefeito  

Moção nº 046/2018 – Moção de Gratidão aos Profissionais da Educação que aposentaram no ano de 

2018. 

Verª. Dóris Sguizardi – DEM – 1ª Secretária 

 

Indicação nº 149/2018 – Indica ao Secretário de Infraestrutura, Obras e Urbanismo para que sejam 

recolocadas lâmpadas da iluminação pública na Rua Govic e adjenciais no Bairro Industrial. 

 

Sujeito a alterações se necessário 
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