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ATAN° 042/2018 
Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 
16h50min 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. Estando 
ausente o Sr. Vereador Jaime Lima - 2° Secretário da Mesa Diretora, o Sr. 
Vereador Rica Matos - Presidente, convida o Sr. Vereador Ruam Batista 
para substitui-lo e então faz chamada dos Senhores Vereadores 
compareceram: ALENCAR PEREIRA DA SILVA, DENNY 
SERAFINI, DÓRIS REJANE DA ROSA SGUIZARDI, EDEVA 
MARTINS DE OLIVEIRA, JOSÉ ÉLCIO DE MATOS, JOSÉ 
MOREIRA, JOSÉ ROBERTO ANDRADE DOS SANTOS, 
LUCIANO APARECIDO MILANI, MARCOS ARAGÃO 
PINHEIRO, RICARDO CALDEIRA REZENDE, ROBERTO 
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA e RUAM BATISTA DA 
SILVA ADÃO. O Sr. Vereador Jaime Lima encaminhará ao setor 
competente da Casa, a devida justificativa pela ausência. 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. Presidente Rica Matos, pede que se 
registre em Ata que consultou o servidor chefe do Departamento de 
Projetos e Ações Legislativas, e o mesmo alegou que não consta pedidos 
de Emendas no projeto de Lei da LDO, mas sim no Projeto de Lei -
LOA/2019. O Sr. Vereador Lika solicita ao Sr. Presidente a cópia da 
presente Ata e reporta que estará protocolando junto ao mesmo, 
requerimento solicitando uma cópia do áudio da Sessão, visto que de seu 
pronunciamento só fora registrado em Ata, as sínteses. Em seguida a Sf. 
Vereadora Dóris Sguizardi faz a leitura das correspondências. O Sr. 
Vereador Marquinhos - Vice-presidente, com devido respeito, solicita ao 
Sr. Vereador Rica Matos - Presidente, a inversão da ordem das falas, 
colocando-o em primeiro; sendo o mesmo acatado, então retira da pauta 
as suas matérias e solicita autorização para ausentar-se da presente Sessão, 
por motivo de viagem de compromisso de participação em reunião a fim 
de políticas públicas de interesse deste município. Pedido aceito pela 
Mesa Diretora. Na sequencia o Sr. presidente convida o Sr. Vereador 
José Moreira - Líder do Prefeito, para fazer as correspondências do 
Poder Executivo, porém, o nobre Edil dispensa a fala. O Vereador 
Alencar/ f iz uso da palavra. O f̂>vVê ^ Beto Santos dispensa a 



palavra. O Sr. Vereador Denny Serafini apresenta o Projeto Decreto 
Legislativo n° 014/2018, que, Concede Título de Cidadão Colidense ao 
ilustríssimo senhor Valter Tibúrcio de Moraes. A Sf. Vereadora Edína 
Martins faz uso da palavra. O Sr. Vereador Ricardo Caldeira Rezende 
"Lika" apresenta o Requerimento n" 061/2018, que, Requer a 
convocação da Chefe de Tributação Municipal de Colider, para prestar 
informações a respeito dos procedimentos legais para concessão de 
isenções de IPTU, neste município. O Sr. Vereador Luciano Milani faz 
uso da palavra. O Sr. Vereador Pernambuco Filho faz uso da palavra. O 
Vereador Ruam Batista apresenta a Indicação n° 157/2018, 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 geral no Estádio Municipal de nossa cidade. A Sf. Vereadora 
Dóris Sguizardi apresenta a Indicação n° 158/2018, que. Indica ao 
Prefeito Municipal com cópia ao Secretário de Infraestrutura, Obras e 
Urbanismo para que seja rebaixado meio fio em frente agencia do INSS. 
O Sr. Vereador Rica Matos - presidente, faz uso da palavra e na 
sequência, acatando pedido do Sr. Vereador José Moreira, suspende a 
Sessão às 18h35min., para súbito preparativo do nobre Edil, e reabre ás^ 
19h05mim, quando o mesmo faz solene ato de entrega de Moções de 
Gratidão aos profissionais da Educação que aposentaram este ano. Na 
sequência fora concedido a palavra para a professora "Tânia" que teceu 
agradecimentos a todos os Edis pela nobre homenagem. Em seguida o Sr. 
presidente manifesta a Ordem do Dia, colocando em votação o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 014/2018, que, "Concede Título de Cidadão 
Colidense ao Ilustríssimo Senhor Valter Tibúrcio de Moraes" que colocado 
em votação, fora aprovado por unanimidade. Sob o aval dos membros 
legislativos, coloca em conjunto as demais proposições apresentadas, que 
foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar às 
)19h25min., o Sr. Presidente encerra a presente Sessão. Eu, Vereadora 
Dóris Rejane da Rosa Sguizardi - P. Secretária da Mesa, fiscalizei a 
transcrição da presâíte Ata. Sala das Sessões em 21 de novembro ade 
2018. 
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