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PAUTA N.º 006 

DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO 

DA 6ª LEGISLATURA DO DIA 09 DE MARÇO DE 2021 

 

EXPEDIENTE 

 

OFÍCIOS EXPEDIDOS GERAL 

 

- Do Ilustríssimo Senhor Makysuel Martins de Carvalho, Procurador da Câmara Municipal, 

ao Excelentíssimo Senhor Ondumar Ferreira Borges Junior, Prefeito Municipal, 

encaminhando para as devidas providências Indicação nº014/2021, de autoria do Vereador Adelar 

Cappellesso; Indicação nº015/2021, de autoria do Vereador Lisvan Vasconcelos; Indicações 

nº016 e 017/2021, de autoria do Vereador Silvano Santos; Indicação nº018/2021, de autoria do 

Vereador Zadinho Motinha; Indicações nº019, 020 e 021/2021, de autoria da Vereadora Sandra 

Regina Colpo, apresentadas em Sessão Ordinária do dia 02 de março de 2021. 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

 

- Projeto de Resolução nº 002/2021, de autoria da Mesa Diretora, que: “Dispõe sobre a criação 

da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal, do Município de Luís Eduardo 

Magalhães-Ba e dá outras providências”. 

 

INDICAÇÕES 

 

- Indicação nº022/2021 de autoria do Vereador Irmão Deusdete. “Indico ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal que, através dos Órgãos Competentes do Município viabilizem a 

reforma da Praça da Bíblia e cubra o espaço de arquibancada para realização de eventos cristãos”. 

 

- Indicação nº023/2021 de autoria do Vereador Irmão Deusdete. “Indico ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito que através dos órgãos competentes do município que viabilize uma extensão da 

UPA – Unidade de Pronto Atendimento, no Bairro Santa Cruz”. 

 

- Indicação nº024/2021 de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “Indico ao Senhor 

Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura que, providenciem a 

pavimentação asfáltica da Rua Xerente, no Mimoso II, com início na Rua Otomar Schwengber e 

final da Rua Bráulio Ribeiro”. 

 

- Indicação nº025/2021 de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “Indico ao Senhor 

Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura que, providenciem a 

pavimentação asfáltica da Rua Emburana, no Bairro Jardim das Acácias, com início na Rua Jatobá 

e final da Rua Mutamba”. 

 

- Indicação nº026/2021 de autoria do Vereador Fernando Fernandes. “Indico ao Senhor 

Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura que, providenciem a 

pavimentação asfáltica da Rua Aroeira, no Bairro Jardim das Acácias, com início na Rua Pau 

Brasil e final da Rua Oitizeiro”. 

 

- Indicação nº027/2021 de autoria da Vereadora Daiana Faedo. “Indico ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, junto a Secretaria de Infraestrutura, melhorias na iluminação pública, 

na pista de caminhada e ciclovia, nas imediações da Avenida JK, entre a G7 e UPA”. 
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- Indicação nº028/2021 de autoria da Vereadora Daiana Faedo. “Indico ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, junto a Secretaria de Infraestrutura, que tomem as devidas 

providências através da operação “tapa buracos” na Avenida Ibitiara localizada no Bairro Florais 

Léa”. 

 

- Indicação nº029/2021 de autoria da Vereadora Daiana Faedo. “Indico ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, junto a Secretaria de Infraestrutura, que tomem as devidas 

providências visando recuperação asfáltica através da operação tapa buracos na Avenida Tancredo 

Neves esquina da Gonçalves Dias no Bairro Florais Léa”. 

 

- Indicação nº030/2021 de autoria dos Vereadores: Vereador Adernoel Mota de Santana; 

Vereador Fabio Roberto Lauck; Vereador Fernando Carneiro de Araújo; Vereador Reinildo; 

Vereador Victor; Vereador Fabio da Rocha Cardoso. “Indicamos ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito a melhoria na iluminação e a reforma do estacionamento externo da UPA”. 

 

- Indicação nº031/2021 de autoria da Vereadora Sandra da Ong. “Indico ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, junto a Secretaria de Infraestrutura, para realizar a limpeza e roçagem 

da vegetação das avenidas e lotes dos Bairros Jardim das Oliveiras I e II. A limpeza dos referidos 

logradouros, mostram-se urgentes e necessárias, haja vista que o mato proporciona a proliferação 

de mosquitos e insetos diversos, colocando em risco a saúde da comunidade”. 

 

- Indicação nº032/2021 de autoria da Vereadora Sandra da Ong. “Indico ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, junto a Secretaria de Infraestrutura, para realizar a limpeza e roçagem 

da vegetação das áreas internas e externas da ONG VIDA BIXO, situada na Rua Sergipe, S/N, no 

Bairro Campos Elíseos. A limpeza da referida área mostra-se urgente e necessária, haja vista que o 

mato proporciona a proliferação de mosquitos e insetos diversos, colocando em risco a saúde da 

comunidade”. 

 

- Indicação nº033/2021 de autoria da Vereadora Sandra da Ong. “Indico ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, junto a Secretaria de Meio Ambiente, para verificar e constatar 

possíveis irregularidades das redes de esgoto da Rua Tom Jobim, com esquina da Rua 31 de 

Março, no Bairro Jardim Paraíso, nesta”. 

 

- Indicação nº034/2021 de autoria do Vereador Dé do Sol do Cerrado. “Construção de uma 

Praça Publica, no Bairro Solar dos Buritis”. 

 

- Indicação nº035/2021 de autoria do Vereador Dé do Sol do Cerrado. “Construção da 

Creche, no Bairro Jardim das Oliveiras”. 

 

- Indicação nº036/2021 de autoria do Vereador Dé do Sol do Cerrado. “Construção de um 

redutor de velocidade na Avenida Principal do Bairro Jardim das Oliveiras”. 

 

- Indicação nº037/2021 de autoria do Vereador Fábio Rocha. “Indico ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito a instalação de quebra-molas e a reforma das duas vias de acesso ao Residencial 

Solar do Santa Cruz”. 

 

- Indicação nº038/2021 de autoria do Vereador Adelar Cappellesso. “Indico ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal junto à secretaria de infraestrutura que providencie a instalação de 

um estacionamento de motos em cada quarteirão do Centro da Cidade. A demarcação de um 
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local específico para o estacionamento de motos poderá ser de preferência nas esquinas ou no 

meio de cada quadra, ficando sujeito a avaliação do Secretário de Infraestrutura”. 

 

- Indicação nº039/2021 de autoria do Vereador Fábio Lauck. “Indico ao Senhor Prefeito, por 

intermédio das Secretarias de Planejamento e de Segurança de Ordem Pública que, providenciem 

a limitação da Rua C, Trecho 3K S/N – Centro Industrial”. 

 

- Indicação nº040/2021 de autoria do Vereador Zadinho Motinha. “Sugere-se ao Executivo 

Municipal que seja verificada a viabilidade de instalação de lombadas ou redutores de velocidade 

na Avenida JK, dos dois lados da via próximo ao supermercado Marabá”.  

 

- Indicação nº041/2021 de autoria do Vereador Zadinho Motinha. “Sugere-se ao Executivo 

Municipal que seja verificada a viabilidade de instalação de lombadas ou redutores de velocidade 

na Avenida 05, cruzamento com a Avenida 06, Bairro Mimoso III, no cruzamento com a Avenida 

Brasília”. 

 

- Indicação nº042/2021 de autoria do Vereador Silvano Santos. “Indico ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal junto a Secretaria de Infraestrutura que, viabilizem melhorias nas Ruas 

do Bairro Jardim das Acácias, com operação tampa buraco das ruas pavimentadas; e patrolamento 

nas Ruas sem pavimentação para nivelar e retirar as poças de lama e com isso proporcionar 

melhores condições a população de conforto e trafegabilidade pelas vias”. 

 

- Indicação nº043/2021 de autoria do Vereador Silvano Santos. “Indico ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal junto a secretarias responsáveis que inclua no cronograma de obras a 

pavimentação das Ruas Cora Coralina, Anita Garibaldi e Raquel de Queiroz, tendo em vista que 

as Ruas citadas ficam entre a Avenida Airton Senna e Rua Irara que já são pavimentadas com a 

complementação asfáltica das mesmas irá contribuir na vida útil da pavimentação já existente das 

demais e proporcionando conforto e qualidade de vida dos moradores!”. 

 

- Indicação nº044/2021 de autoria do Vereador Silvano Santos. “Indico ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal junto as secretarias responsáveis que inclua no cronograma de obras a 

implantação de um estacionamento junto ao canteiro central na Avenida Brasília, tendo como 

ponto de referência em frente a pizzaria Itacarambi, tendo vista que implantação do mesmo e uma 

solicitação dos comerciantes local”. 

 

- Indicação nº045/2021 de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito, a realização da pavimentação asfáltica na Rua Central, no Bairro Santa Cruz”. 

 

- Indicação nº046/2021 de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico ao Prefeito 

Municipal, para que seja realizada a devida organização do estacionamento do Centro da cidade, 

fazendo a devida sinalização com a marcação de locais exatos de estacionar carros e motos”. 

 

- Indicação nº047/2021 de autoria da Vereadora Zezilia Martins. “Indico ao excelentíssimo 

Prefeito Municipal, a instalação de semáforos nos cruzamentos da Rua Pernambuco com a Rua 

Cleriston Andrade, no Bairro Centro”. 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

NADA COSTA 
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