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Aos doze dias do mês de novembro 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 SERAFINI, DÓRIS REJANE DA ROSA 
SGUIZARDI, ÉDINA MARTINS DE OLIVEIRA, JAIME PEREIRA 
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. O Sr. Vereador Lika solicita ao Sr. presidente a cópia da 
referida Ata. Em seguida a Sr*. Vereadora Dóris Sguizardi faz a leitura 
das correspondências. O Sr. Vereador Rica Matos - Presidente, convida 
o Sr. Vereador José Moreira - Líder do Prefeito, para fazer as 
comunicações necessárias do Poder Executivo, e então apresenta o projeto 
de Lei n° 133/2018 e o Projeto de Lei n° 134/2018, e solicita ao Sr. 
presidente a retirada da Ordem do Dia, o Projeto de Lei n° 130/2018, visto 
a necessidade de realizar audiência pública com a sociedade colidense 
sobre o tema, para melhor entendimento e transparência. O Sr. Vereador 
Alencar retira da apresentação as suas matérias em pauta, e solicita ao Sr. 
presidente licença para ausentar-se da sessão, visto viagem programada 
para Cuiabá. O Sr. Vereador Beto Santos faz uso da palavra. O Sr. 
Vereador Denny Serafini apresenta a Moção n° 045/2018 - Moção de 
Congratulação à comissão organizadora do campeonato municipal de 
fiitebol 7, e a equipe campeã do referido evento esportivo denominado: 
Copa vale do Rio do Meio; e o Projeto Decreto Legislativo n° 013/2018 -
que. Concede Título de Cidadão Colidense ao ilustríssimo senhor Luiz 
Donizete Rocha. A Sr̂ . Vereadora Édina Martins apresenta a Indicação 
n" 152/2018, que, indica ao Prefeito Municipal com cópia a Secretaria de 
Infraestrutura, Obras e Urbanismo, para que seja construída um quebra-
molas, tipo pa^àrela elevada.-«n frente ao HRCOL; A Indicação n° 
153/2018, que,Í Indicado PfefeftD 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; e o 
Requerimento 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. O Sr. 
Vereador Jaime Lima faz uso da palavra. O Sr. Vereador Ricardo 
Caldeira Rezende "Lika" apresenta o Requerimento n" 059/2018, que, 
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. O Sr. Vereador Luciano Milani apresenta a Indicação 
n° 148/2018, que, 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; e a Indicação 
n° 150/2018, que. 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. O Vereador Marquinhos faz uso da palavra. O Sr. 
Vereador Pernambuco Filho faz uso da palavra. O Vereador Ruam 
Batista apresenta a Indicação n° 151/2018, que. 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; a Indicação n" 155/2018, que. 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; e a 
Indicação n" 156/2018, que, 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.O Sr. 
Vereador José Moreira apresenta a Moção n" 046/2018 - Moção de 
Gratidão aos Profissionais da Educação que aposentaram no ano de 2018. 
Na sequencia o Sr. Vereador Denny Serafini solicita ao Sr. presidente, 
autorização para efetuar a entrega da Moção de Aplausos ao Senhor 
Claudine Aparecido Tosta; pedido devidamente acatado. A Sr̂ . Vereadora 
Dóris Sguizardi apresenta a Indicação ^ 149/2018, que. Indica ao 
Secretário de Infraestrutura, Obras_e ^Url^anismo para que .saja 



recolocadas lâmpadas da iluminação pública na Rua Govic e adjenciais no 
Bairro Industrial. O Sr. Vereador Rica Matos - presidente, faz uso da 
palavra; e na sequencia manifesta a Ordem do Dia, colocando em votação o 
Projeto de Lei de Decreto Legislativo n° 012/2018, que, "Concede Título 
de Cidadão Colidense ao Ilustríssimo Senhor subtenente de Engenharia 
Raimundo Ferreira Martins", o Projeto Decreto Legislativo n" 013/2018 -
Concede Título de Cidadão Colidense ao Ilustríssimo Senhor Luiz 
Donizete Rocha"., cujos foram aprovados por unanimidade. Em seguida 
coloca em discussão o Projeto de Lei n" 117/2018, que, "Dispõe sobre as 
Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária do Exercício de 2019 -
LDO/2019". Tendo o Srs. Vereadores Lika e Pernambuco Filho, 
manifestado a ausência de Emendas no referido projeto, que foram 
solicitadas ao setor competente, bem como, a inconstância de valores que 
asseguram o acordo de pagamento da diferença da RGA aos servidores 
públicos municipais, e aprofundando-se as discussões em tomo desses 
temas, desta feita o Sr. presidente, resolve acatar o pedido do Sr. Vereador 
Lika e demais Edis, e então suspende a presente Sessão às 21h51min, com 
previsão de dar continuidade no dia 13 (treze) deste. No dia treze de 
novembro de dois mil e dezoito, às 13h37min., o Sr. Vereador Rica Matos 
Presidente da Mesa Diretora, declara a reabertura da Sessão, então 
suspensa, e havendo "quórum" coloca em discussão a Emenda n" 011/2018 
ao Projeto de Lei rf 117/2018 (LDO-2019), que constando do devido 
Parecer das Comissões competentes, fora discutida e colocada a votação, 
fora aprovada com dois votos contrário, sendo do Sr. Vereador Zé Moreira 
e do Sr. Vereador Marquinhos, e na sequência reabre a discussão do 
referido Projeto, que discutido fora colocado em votação e votado fora 
aprovado pela unanimidade dos presentes. O Sr. Vereador Lika solicita 
para registrar em Ata que o projeto de Lei do pagamento do RGA, uma vez 
acordado com o Sindicato e a categoria, deveria vir para esta Casa, antes de 
votar a Lei Orçamentária Anual, a título de assegurar tal pagamento, e que 
a Emenda ora aprovada, na LDO, não vai prejudicar em nada a Gestão 
Pública Municipal, Pedi ainda que se registre o recebimento do 
Requerimento n° 095/2018, de iniciativa do SINSPUMCOL, nesta data. 
Nada mais havendo a tratar às 14h20min., o Sr. Presidente encerra a 
presente Sessão. Eu, Vereadora Dóris Rejane da Rosa Sguizardi - V. 
Secretária da Mesa, fiscalizei a transcrição da presente Ata. Sala das 
Sessões em 15''3êNnovembro de 2018. 


