
 

 

 

 

 

Estado de Mato Grosso 

Câmara Municipal de Colíder 
 

 

Pauta das Matérias –  Sessão Ordinária - dia 30 de maio de 2016 

 

Projeto do Poder Executivo  

 

Apresentação do Projeto de Lei nº  303/2016 – “Abertura de crédito adicional  especial no orçamento 

vigente , e dá outras providências .”   

 

* Ver.  Dito da Emater  - Líder do Prefeito – PR   

.   

Requerimento nº 027/2016 – “Requer do Ilmo. Sr. Paulo Sérgio Lopes – Diretor do Hospital Regional 

de Colíder – HRCOL, informações sobre funcionamento de aparelhos daquele nosocômio.   

 

* Ver.  LIKA  - (PSDB) e demais Edis 

 

Requerimento nº 026/2016 – Requer do chefe do Poder Executivo Municipal seja procedido auditoria 

na empresa Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto – CAB, no sentido de apurar 

irregularidades e descumprimento de metas constantes no contrato de concessão á empresa.  

 

* Ver.  Mineiro  -  PROS 

 

Indicação nº 080 /2016 – Indica ao Exmo. Sr. deputado federal Ságuas Moraes para alocar recursos para 

viabilizar obras de pavimentação asfáltica na Rua Armezindo Luiz Cardoso, antiga Rua Ceres, no bairro 

Jardim Alvorada, nesta cidade. 

 

Indicação nº 105 /2016 –  Indica ao Prefeito Nilson Santos / Secretaria Municipal de Saúde, destinar 

recursos para construção de uma sala devendo ser equipada com 05 escovódromos com divisórias para 

adultos e crianças, além de instalação de ventiladores e  bebedouro elétrico no PSF do bairro da Torre, 

nesta cidade. 

 

Indicação nº 107 /2016 –  Indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura para proceder serviços de 

cascalhamento nos travessões existentes na estrada Planalto que dão acesso as áreas de chácaras, no 

trecho partindo do Rio Carapá até a comunidade Santo Reis, nesta cidade. 

 

Ver. Pernambuco Filho – PMDB 

 

Apresentado Projeto de Lei nº 304/2016 –“ Autoriza o Poder Executivo a designar profissionais do 

Setor da Saúde para dar assistência as pacientes nos coletivos quando em deslocamentos para 

tratamentos em outras praças”.   

Indicação nº 106/2016 –“Indica ao Prefeito Nilson Santos / Secretaria Municipal de Infraestrutura 

proceder substituição de ponte de madeira por ponte de concreto, bem como construir bueiro na estrada 

do CTG nas proximidades da Fazenda do Sr. João Gomes, neste município.    

 

Ver.  RINCÓN do Celídio Marques  -  PSDB 

 

Requerimento nº 025/2016 – Requer do Chefe do Poder Executivo informações acerca da obra de 

pavimentação asfáltica das vias públicas do bairro Celídio Marques, nesta cidade. 

 

 

 



  

Indicação nº 103 /2016 – Indica ao Exmo. Sr. deputado Wilson Santos – Líder do Governo,  a 

importância de  alocar recursos por meio de Emenda Parlamentar para investimentos em novos cursos  

na UNEMAT de Colíder-MT. 

 

Indicação nº 104 /2016 – Indica ao Exmo. Sr. deputado federal Nilson Leitão a necessidade de alocar 

recursos por meio de Emenda Parlamentar para implantação de novos cursos na UNEMAT de Colíder-

MT. 

 

Ver.  Silvano do Vicentinos  -  1º Secretário e demais Edis 

 

Moção de Pesar nº 025 /2016 – “Moção de Pesar à família do saudoso cidadão colidense, Rinaldo 

Soares Castelhão” 

 

Moção de Pesar nº 026 /2016 – “Moção de Pesar à família do saudoso jovem cidadão colidense, 

Clodoaldo Aranha” 

 

Indicação nº102/2016 – Indica ao Exmo. Sr. Nilson Santos – Prefeito de Colíder / Sec. de Infraestrutura, 

Obras e Urbanismo a necessidade de desencadear uma operação de construção de quebra-molas em 

locais estratégicos em todas as vias públicas sem pavimentos para diminuir a poeira e evitar acidentes. 

 
 

Sujeito à alteração até final do expediente 

Departamento de Projetos e Ações Legislativas 

 


