
  

 

 

Estado de Mato Grosso 

Câmara Municipal de Colíder 
Departamento de Projetos e Ações Legislativas 

 

 

Pauta das Matérias - Sessão Ordinária - dia 20 de fevereiro de 2017 

 

 

* Alencar Pereira – DEM 

 

Indicação nº 032/2017 – Indica Exmo. Sr. Deputado estadual Ondanir Bortolini – PSD, alocar recursos 

financeiros para investimentos em uma Academia para Terceira Idade na comunidade Nova Galiléia.  

 

* Beto Santos – PSDB 

 

Indicação nº 023/2017 – Indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura / Prefeito Municipal, obra de 

construção estacionamento na Rua Profª. Isabel Martins da Silva ao lado Ado SESP. 

 

*Ver. Jaime Lima – 2º Secretário 

 

Requerimento nº 002/2017 – Requer do diretor executivo do Hospital Regional de Colíder informações a 

respeito da atual situação em relação a transição, questão salarial dos servidores e a situação do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde? 

 

Indicação nº 020/2017 – Indica ao Prefeito Municipal de Colíder/Sec. de Infraestrutura – proceder 

serviços de aguagem nas estradas das comunidades: Sol Nascente, Trevo Ouro Verde, Marco de 

Cimento, Nova Galiléia e Café Norte, neste município. 

 

*Ver. Luciano Milani – PMDB 

 

Indicação nº 025/2017 – Indica ao Prefeito Municipal determinar o setor competente viabilizar estudos 

para instalação de uma torre de Internet banda larga na comunidade Café Norte, neste município. 

 

Indicação nº 026/2017 – Indica ao Prefeito Municipal/ Secretaria de Infraestrutura, a necessidade de 

contemplar com um reservatório de água a comunidade Trevo Ouro Verde, neste município. 

 

Indicação nº 027/2017 – Indica ao Prefeito Municipal/ Secretaria de Infraestrutura, proceder serviço 

manutenção reposição de lâmpadas rede elétrica comunidade Café Norte, neste município. 

  

*Ver. Marquinhos – Vice-presidente 

 

Indicação nº 014/2017 – Indica ao Prefeito Municipal de Colíder para firmar convenio com o Instituto 

Lions da Visão 

 

Indicação nº 030/2017 – Indica ao Prefeito Municipal de Colíder / Sec. de Ação Social - realizar ação 

integrada com Senac, Senai, e outras entidades de classe, visando levar informações e serviços na zona 

urbana e rural deste município. 

 

Indicação nº 031/2017 – Indica ao Prefeito Municipal de Colíder / Secretaria de Saúde -  promover uma 

ação de saúde pública, voltado ao atendimento em especial para as mulheres, em virtude da 

comemoração alusiva ao Dia Internacional da Mulher.                                             

 

 

 



 

*Ver. Pernambuco Filho – PMDB 

 

Indicação nº 033/2017 – Indica ao Prefeito Municipal de Colíder / Sec. de Infraestrutura, obra de 

construção de uma rotatória no cruzamento da avenida Princesa Isabel com a avenida Isabel Martins 

Simone, nesta cidade 

 

*Ver. Ruam Batista – PTB 

  

Indicação nº 018/2017 – Indica à Secretaria Municipal de Ação Social / Prefeito Municipal de Colíder 

para promover Mutirão da Cidadania nos bairros: Bom Jesus, Maria Antônia, Boa Esperança e na Praça 

Central, nesta cidade.   

 

Indicação nº 024/2017 – Indica ao Prefeito Municipal de Colíder / Sec. de Infraestrutura - alocar recursos 

financeiros, junto aos órgãos competentes para fins de investimentos em Academias Populares na 

localidades do Lago dos Pioneiros, no bairro Jardim Alvorara e no bairro Novo Horizonte, nesta cidade. 

 

 Indicação nº 029/2017 – Indica ao Prefeito Municipal de Colíder / Sec. de Infraestrutura - alocar 

recursos financeiros junto aos órgãos competentes para conclusão da pavimentação asfáltica da Avenida 

Dauri Riva, nesta cidade.  

 

*Ver. Zé Moreira – Líder do Prefeito / Ver. Rica Matos – Presidente    e/ 

 

Moção de Honra ao Mérito nº 001/2017 – Moção de Honra ao Mérito aos Policiais Militares pelo êxito 

nas negociações do recente assalto com reféns no bairro residencial – Jardim Maringá, nesta cidade; 

Extensivos aos profissionais da imprensa colidense e ao Conselho Tutelar que participaram nesta ação.   

 

 Moção de Honra ao Mérito nº 002/2017 – Moção de Honra ao Mérito aos servidores da Policia 

Judiciaria Civil de Colíder pelo êxito nas negociações do recente assalto com reféns no bairro residencial 

– Jardim Maringá, nesta cidade. 

 

Moção de Honra ao Mérito nº 003/2017 – Moção de Honra ao Mérito ao militares do Corpo de 

Bombeiros de Colíder pelo êxito nas negociações do recente assalto com reféns no bairro residencial – 

Jardim Maringá, nesta cidade. 

 

Verª Dóris Sguizardi - 1ª Secretária 

 

Projeto de Lei nº 006/2017 – Dispõe sobre obra de pavimentação asfáltica da Rua Cuiabá – bairro 

Jardim Vânia e dá outras providências. 

 

Indicação nº 021/2017 – Indica ao Prefeito Municipal de Colíder / Secretaria de Infraestrutura – 

viabilizar estudos para fins de reforma básica estrutural e funcional do Cemitério Bom Jesus, nesta 

cidade.   
 

 Indicação nº 022/2017 – Indica ao Prefeito Municipal de Colíder / Sec. de Infraestrutura -  viabilizar 

estudos visando obra de estacionamentos transversais na Avenida Dauri Riva na localidade de Feira 

Livre, nesta cidade.   

 
Sujeito a alterações até final do expediente 

Departamento de Projetos e Ações Legislativas 

 


