
 

 

 

 

 

Estado de Mato Grosso 

Câmara Municipal de Colíder 
 

 

Pauta das Matérias - Sessão Ordinária - dia 15 de agosto de 2016 

 

PODER EXECUTIVO 

 

Projeto de Lei nº 313/2016  - Abre Crédito Adicional especial por anulação parcial ou total de 

dotações do orçamento vigente do Prevlider, e dá outras providências. 

  

  * Ver.   ALENCAR  -  DEM 

 

Moção de Aplausos nº 038/2016 – Moção de Aplausos aos nobres deputados estaduais Dilmar Dal 

Bosco e Silvano Amaral pela indicação de recursos financeiros para obras de melhorias em Colíder. 

   

* Verª.  ISMAILI Donassan   -  PTB 

 

Projeto de Lei nº 312/ 2016 – “Isenta do pagamento do ISSQN os Advogados no âmbito do 

município de Colder, e dá outras providencias ”. 

 

Indicação nº 137 /2016 – “Indica à Secretaria Municipal de Saúde / Prefeito Nilson Santos para 

viabilizar com urgência um médico pediatra para atender no Hospital Regional de Colíder, em parceria 

com a equipe de ginecologia/obstetrícia. 

 

Moção de Aplausos nº 039 /2016 – “Moção de Aplausos a ilustre 2º Ten BM  Ingrid Helena Rocha 

Cavalcante -  Comandante da 12ª Companhia Independente de Bombeiros Militar / Colider-MT.  

 

* Ver.  Mineiro  -  PROS 

 

Indicação nº 138 /2016 – “Indica à Secretaria Municipal de Saúde / Prefeito Nilson Santos, a 

necessidade de firmar convênio com um laboratório para atender exames de crianças de famílias de 

baixa renda (teste de orelhinha / teste do olhinho).  

 

Requerimento nº 047 /2016 – “ Requer do Prefeito Nilson Santos a revogação da Portaria nº 001/2010, 

que diz respeito a licença para tratamento de saúde de servidores públicos.  

 

Requerimento nº 048 /2016 – “Requer do Prefeito Nilson Santos estudo no sentindo de inserir na tabela 

do Anexo IV da Lei nº 2861/2015, dimensão e testada mínima nas áreas situadas nos bairros 

consolidados em Colíder-MT.   

 

 *Ver.  RINCÓN   -  PSDB 

Moção de Aplausos nº 037/2016 - Moção de Aplausos aos ilustres membros do Comitê  Multi-

Institucional de Colíder-MT.    

 

 *Ver.  RICA MATOS – 2º Secretário 

Moção de Aplausos  nº 043 /2016 – Moção de Aplausos a Ilma. cidadã colidense Dirce Aparecida 

Provasi, pelo destacável empreendimento nas novas e modernas instalações do Salão Toque Final, nesta 

cidade.  
 

Sujeito à alteração até final do expediente 

Departamento de Projetos e Ações Legislativas 

 

 


