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Boletim para a 9ª Sessão Ordinária do 1º Período 

Legislativo, da 1ª Sessão Anual, da 8ª Legislatura, da 

Câmara Municipal de Xinguara. 

 

Data: 01/04/2013 

Horário: 09:00h 

 
EXPEDIENTE: 

 

 

- Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o Projeto de 

Lei n.º 10/2013, de autoria do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre denominação para a via 

pública identificada como Rua Onze, no Setor Itamaraty, via urbana da sede do Município e 

dá outras providências”. 

 

- Leitura do Projeto de Lei n.º 12/2013, de autoria do Poder Legislativo, que “Institui e inclui 

no calendário de eventos do Município o “Dia da Consciência Jovem”, a ser entregue à 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

 

- Leitura do Projeto de Lei n.º 15/2013, de autoria do Poder Legislativo, que “Altera a Lei n.º 

434, de 02/10/2000, que cria o Distrito Rio Vermelho”, a ser entregue à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final. 

 

- Leitura da Indicação n.º 91/2013, de 21/03/2013, de autoria do vereador Antônio Ferreira 

da Silva, a qual sugere ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Obras, 

que seja realizado calçamento e saneamento da Rua Adiel Alves dos Santos, iniciando na BR 

– 155, nesta cidade.  

 

- Leitura da Indicação n.º 92/2013, de 21/03/2013, de autoria do vereador Antônio Ferreira 

da Silva, a qual sugere ao Poder Executivo Municipal que sejam estudados e providenciados 

projetos para a ampliação dos estacionamentos para veículos ao longo da Avenida Xingú, no 

centro desta cidade, nas imediações dos Bancos Banpará e Bradesco.  

 

- Leitura da Indicação n.º 93/2013, de 21/03/2013, de autoria do vereador Antônio Ferreira 

da Silva, que sugere ao Poder Executivo Municipal a construção de uma Unidade de Saúde 

da Família (USF) no Setor Tanaka II desta cidade.  

 

- Leitura da Indicação n.º 94/2013, de 21/03/2013, de autoria do vereador José Luiz Silva 

Ferreira, que sugere ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal 

de Saúde, a implantação de um Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas 

(CAPS AD) no Município.  
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- Leitura da Indicação n.º 95/2013, de 21/03/2013, de autoria de todos os vereadores, que 

sugere ao Poder Executivo Municipal, a tomada de medidas necessárias para que se tornem 

vias de único sentido, as Ruas Marechal Cordeiro de Farias, Barão do Rio Branco, Marechal 

Rondon e Guajajaras entre as Ruas Cecília Meireles e Avenida Xingú, no Centro da cidade. 

 

- Leitura da Indicação n.º 96/2013, de 25/03/2013, de autoria da vereadora Elieth Alves de 

Sousa, destinada a sugerir ao Poder Executivo Municipal, que sejam construídos, em parceria 

com as empresas frigoríficas locais, pontos de ônibus nos locais que servem de parada dos 

ônibus que transportam os funcionários dos frigoríficos. 

 

- Leitura da Indicação n.º 97/2013, de 25/03/2013, de autoria da vereadora Elieth Alves de 

Sousa, destinada a sugerir ao Poder Executivo Municipal, que seja construída uma creche 

municipal com funcionamento em tempo integral, para atender também a população 

xinguarense que trabalha durante o período noturno. 

 

- Leitura da Indicação n.º 98/2013, de 26/03/2013, de autoria do vereador José Luiz Silva 

Ferreira, que sugere ao Governador do Estado, a implantação de uma Unidade do Corpo de 

Bombeiros no Município de Xinguara. 

 

- Leitura da Indicação n.º 99/2013, de 26/03/2013, de autoria do vereador José Luiz Silva 

Ferreira, que sugere ao Chefe do Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de 

Obras, a continuidade na pavimentação asfáltica da Avenida Orlando Luiz Muraro, no Bairro 

Marajoara II desta cidade. 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

- Em discussão para posterior votação Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final sobre o Projeto de Lei n.º 10/2013, de autoria do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre 

denominação para a via pública identificada como Rua Onze, no Setor Itamaraty, via 

urbana da sede do Município e dá outras providências”. 

 

- Em discussão para posterior votação Indicação n.º 91/2013, de 21/03/2013, de autoria do 

vereador Antônio Ferreira da Silva, a qual sugere ao Poder Executivo Municipal, por 

intermédio da Secretaria de Obras, que seja realizado calçamento e saneamento da Rua Adiel 

Alves dos Santos, iniciando na BR – 155, nesta cidade.  

 

- Em discussão para posterior votação Indicação n.º 92/2013, de 21/03/2013, de autoria do 

vereador Antônio Ferreira da Silva, a qual sugere ao Poder Executivo Municipal que sejam 

estudados e providenciados projetos para a ampliação dos estacionamentos para veículos ao 

longo da Avenida Xingú, no centro desta cidade, nas imediações dos Bancos Banpará e 

Bradesco.  
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- Em discussão para posterior votação Indicação n.º 93/2013, de 21/03/2013, de autoria do 

vereador Antônio Ferreira da Silva, que sugere ao Poder Executivo Municipal a construção 

de uma Unidade de Saúde da Família (USF) no Setor Tanaka II desta cidade.  

 

- Em discussão para posterior votação Indicação n.º 94/2013, de 21/03/2013, de autoria do 

vereador José Luiz Silva Ferreira, que sugere ao Poder Executivo Municipal, por intermédio 

da Secretaria Municipal de Saúde, a implantação de um Centro de Atenção Psicossocial de 

Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) no Município.  

 

- Em discussão para posterior votação Indicação n.º 95/2013, de 21/03/2013, de autoria de 

todos os vereadores, que sugere ao Poder Executivo Municipal, a tomada de medidas 

necessárias para que se tornem vias de único sentido, as Ruas Marechal Cordeiro de Farias, 

Barão do Rio Branco, Marechal Rondon e Guajajaras entre as Ruas Cecília Meireles e 

Avenida Xingú, no Centro da cidade. 

 

- Em discussão para posterior votação Indicação n.º 96/2013, de 25/03/2013, de autoria da 

vereadora Elieth Alves de Sousa, destinada a sugerir ao Poder Executivo Municipal, que 

sejam construídos, em parceria com as empresas frigoríficas locais, pontos de ônibus nos 

locais que servem de parada dos ônibus que transportam os funcionários dos frigoríficos. 

 

- Em discussão para posterior votação Indicação n.º 97/2013, de 25/03/2013, de autoria da 

vereadora Elieth Alves de Sousa, destinada a sugerir ao Poder Executivo Municipal, que seja 

construída uma creche municipal com funcionamento em tempo integral, para atender 

também a população xinguarense que trabalha durante o período noturno. 

 

- Em discussão para posterior votação Indicação n.º 98/2013, de 26/03/2013, de autoria do 

vereador José Luiz Silva Ferreira, que sugere ao Governador do Estado, a implantação de 

uma Unidade do Corpo de Bombeiros no Município de Xinguara. 

 

- Em discussão para posterior votação Indicação n.º 99/2013, de 26/03/2013, de autoria do 

vereador José Luiz Silva Ferreira, que sugere ao Chefe do Poder Executivo Municipal, por 

intermédio da Secretaria de Obras, a continuidade na pavimentação asfáltica da Avenida 

Orlando Luiz Muraro, no Bairro Marajoara II desta cidade. 
 

 

Palácio Jair Ribeiro Campos, 01 de abril de 2013. 

 

 

 

Dorismar Altino Medeiros 

Presidente 

 


