
 

 

 

 

 

Estado de Mato Grosso 

Câmara Municipal de Colíder 
 

 

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

 

*Ver.º ALENCAR – DEM 

Indicação nº 125/2016 –  Indica ao Prefeito Nilson Santos / Secretaria de Ação Social, a importância de 

promover a realização de casamentos comunitários, neste município. 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 154/2016 – Concede Título de Cidadão Colidense ao Ilmo. Sr. Simão 

Martins de Oliveira.   

 

Verª. Francelina – PMDB 

Indicação nº 128/2016 – Indica à Secretaria  Municipal de Infraestrutura Obras e Urbanismo a 

necessidade de proceder serviços de limpeza, manutenção dos banheiros e troca das mangueiras dos 

encanamentos da rede hídrica do Cemitério Bom Jesus do Município de Colíder.    

 

Indicação nº 129/2016  - Indica ao Exmo. Sr. Nilson Santos – Prefeito Municipal / Secretaria Municipal 

de Agricultura Pecuária a importância da contratação de um Engenheiro Agrônomo para prestar 

assessoria e suporte técnico aos pequenos agricultores deste município.  

   

*Verª Ismaili Donassan -  PTB 

Moção de Aplausos nº 033/2016 – Moção de Aplausos ao jovem empreendedor Thiago Cesar pela 

instalação da empresa de entretenimento “Smoke House” , nesta cidade. 

 

Moção de Pesar nº 032/2016 – Moção de Pesar à família enlutada pelo falecimento do saudoso cidadão 

colidense , Sr. Jaci Silveira Medeiros. 

 

Requerimento nº 039/2016 – Requer do Exmo. Sr. Eduardo Bermudez  - Secretário de Estado de 

Saúde, informação sobre qual motivo do não pagamento da emenda parlamentar no valor de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) destinada para a aquisição de um aparelho de ultrassom para o 

Centro de Saúde do município de Colíder-MT.        

 

* Ver.  Mineiro  -  PROS 

Projeto de Lei nº 308/2016 – “Altera o anexo IV da Lei nº 2861/2015, incluído dimensão e testada 

mínima nas áreas de bairros consolidados em Colíder-MT”.  

 

Indicação nº 081 /2016 – “Indica à Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo a necessidade de 

proceder o rebaixamento do meio fios defronte ao Colégio “Paes de Barros” para fins de 

estacionamentos de veículos.   

 

 *Ver.  RINCÓN   -  PSDB 

 

Moção de Aplausos nº 034 /2016 – “Moção de Aplausos ao Ilmo. Sr. Bemoro Metyktire - Presidente da 

Organização dos Povos Indígenas de Mato Grosso. 

 

Ver. Silvano dos Vicentinos   -  PSDB 

Indicação nº 124 /2016 – Indica ao  Prefeito Nilson Santos / Secretaria de Infraestrutura a importância  

de proceder serviços de podas das árvores do canteiro central da Avenida Princesa Isabel, visando a 

expansão da iluminação pública na referida via. 
 

Sujeito à alteração até final do expediente 

Departamento de Projetos e Ações Legislativas 

 

 


