
 

Estado de Mato Grosso 

Câmara Municipal de Colíder 
 

 

Pauta das Matérias - Sessão Ordinária - dia 04 de abril de 2016 

 

Verª.  Ismaili Donassan – PTB 

Moção de Pesar  nº 009 /2016 – “Moção de Pesar à família enlutada do saudoso patriarca e pioneiro Sr. 

Mário Luiz Postal, 87 anos. 

 

Requerimento nº 012 /2016 – “Requer da Prefeitura e do Ministério Público ação de intervenção 

juridicamente legal, junto aos proprietários de terrenos vazios e abandonados que ficam acumulando 

matos, lixos e entulhos, propiciando a proliferação do mosquito transmissor da Dengue, Zica e 

Chikungunya, nesta cidade. 

 

* Ver.  RICARDO CALDEIRA REZENDE “Lika “   

Indicação  nº 043 /2016 – “Indicação ao Exmo.  Sr. Prefeito Nilson Santos a necessidade de execução 

de projeto de urbanização dos canteiros centrais com plantios de gramas, árvores sombrias,  plantas e 

flores ornamentais, nesta cidade.”   

 

Projeto de Leis nº 294/2016 – “ Dá nova redação a alínea “d1” do Art. 52 do Código Tributário do 

Município de Colíder-MT. (Lei 1764/2005) 

 

Projeto Decreto Legislativo nº 142/2016 – “ Concede Título de Cidadã Colidense a Ilma. Srª. Magda 

Ruedo Donadia – Escrivã de Polícia Judiciária Civil ”. 

 

* Ver.  MARQUINHO  -  Líder do PSD 

Requerimento nº013 /2016 – “Requer à Mesa Diretora o aval para promoção de uma Audiência 

Pública, com agenda compromissada de participação de autoridades da Secretaria de Estado de Saúde, 

para discussão do tema “ Saúde Pública no Município de Colider”.   

 

* Ver.  MINEIRO  -  PROS 

Indicação nº 047 /2016 – “Indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura a necessidade de realizar 

serviço de limpeza completa e tapar valetas nas vias públicas do bairro Celídio Marques, nesta cidade. 

 

Indicação nº048/2016 - Indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura a necessidade de ampliação do 

sistema de coleta de lixo a título de atender com eficácia a atual demanda.    
 

Indicação nº050/2016 - Indica ao Prefeito Nilson Santos / Secretaria Municipal de Infraestrutura a 

urgente necessidade de implantar redutor de velocidade e faixas de pedestres defronte ao Mercado Valeu 

e a Farmácia Popular, para evitar acidentes. 

 

* Ver.  RINCÓN   -  PSDB 

Indicação nº 045 /2016 – “Indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo a 

necessidade de  realizar obras de cascalhamento, recuperação de pontes e bueiros em toda a extensão da 

Rodovia MT 410. 

 

Indicação nº 049 /2016 – “Indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo a 

necessidade de  efetuar serviços de patrolamento e cascalhamento nas ruas do bairro Bom Jesus e fazer 

quebra-molas defronte a escola municipal José de Freitas. 
 

Sujeito à alteração até final do expediente 

Departamento de Projetos e Ações Legislativas 

 

 


