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Boletim para a 22ª Sessão Ordinária do 2º Período 

Legislativo, da 3ª Sessão Anual, da 9ª Legislatura, da 

Câmara Municipal de Xinguara. 

 

Data: 06/08/2019 

Horário: 19:30h 

 

EXPEDIENTE 

 

 

- Leitura do Parecer Conjunto, favorável na íntegra, emitido pelas Comissões Permanentes de 

Legislação, Justiça e Redação Final; e de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social sobre o 

Projeto de Lei número 18/2019, de autoria do vereador Cleomar Cristani, que “Dispõe sobre a 

criação e denominação da Quadra Esportiva José Gomes de Almeida localizada na Quadra 

17, esquina da Rua Mogno com a Rua Rio Grande do Sul, do Distrito São José do Araguaia”; 

a ser discutido para única deliberação do plenário desta Casa de Leis.  

 

- Leitura do Parecer Conjunto, favorável na íntegra, emitido pelas Comissões Permanentes de 

Legislação, Justiça e Redação Final; e de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social sobre o 

Projeto de Lei número 19/2019, de autoria do vereador Olair Reis da Conceição, que “Dispõe 

sobre a criação e denominação da Biblioteca Pública Edio Cardoso da Silva, localizada na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Alto Araguaia situada no Distrito São Francisco”; 

a ser discutido para única deliberação do plenário desta Casa de Leis. 

 

- Leitura da Indicação número 117/2019, de autoria do vereador Amilton Pereira Cunha, que 

indica ao Prefeito Municipal de Xinguara que, através do Órgão competente, disponibilize um 

carro limpa-fossa para os moradores do município que não têm condições de arcar com tal 

despesa; a ser discutida para única deliberação do plenário desta Casa de Leis. 

 

- Leitura da Indicação número 118/2019, de autoria do vereador Leandro Gomes Barbosa, que 

indica ao Poder Executivo Municipal que, através do Órgão competente, alugue uma casa em 

Redenção para servir de apoio às pessoas que realizam hemodiálise; a ser discutida para única 

deliberação do plenário desta Casa de Leis. 

 

- Leitura da Indicação número 119/2019, de autoria do vereador Leandro Gomes Barbosa, que 

indica ao Poder Executivo Municipal que realize a adaptação para cadeirantes na van pertencente 

à Secretaria Municipal de Saúde que transporta os pacientes que realizam tratamento fora do 

município; a ser discutida para única deliberação do plenário desta Casa de Leis. 
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- Leitura da Indicação número 120/2019, de autoria do vereador Leandro Gomes Barbosa, que 

indica ao Poder Executivo Municipal que, através do Órgão competente, crie um espaço de 

tecnologia para a terceira idade; a ser discutida para única deliberação do plenário desta Casa de 

Leis. 

 

- Leitura da Indicação número 121/2019, de autoria do vereador Leandro Gomes Barbosa, que 

indica ao Poder Executivo Municipal que faça a concessão de cesta básica mensalmente para os 

garis do nosso município; a ser discutida para única deliberação do plenário desta Casa de Leis. 

  

 

ORDEM DO DIA 

 

 

- Em discussão, para única votação, o Parecer Conjunto, favorável na íntegra, emitido pelas 

Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final; e de Educação, Cultura, Saúde e 

Assistência Social sobre o Projeto de Lei número 18/2019, de autoria do vereador Cleomar 

Cristani, que “Dispõe sobre a criação e denominação da Quadra Esportiva José Gomes de 

Almeida localizada na Quadra 17, esquina da Rua Mogno com a Rua Rio Grande do Sul, do 

Distrito São José do Araguaia”.   

 

- Em discussão, para única votação, o Parecer Conjunto, favorável na íntegra, emitido pelas 

Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final; e de Educação, Cultura, Saúde e 

Assistência Social sobre o Projeto de Lei número 19/2019, de autoria do vereador Olair Reis da 

Conceição, que “Dispõe sobre a criação e denominação da Biblioteca Pública Edio Cardoso 

da Silva, localizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Alto Araguaia situada no 

Distrito São Francisco”.  

 

- Em discussão, para única votação, a Indicação número 117/2019, de autoria do vereador 

Amilton Pereira Cunha, que indica ao Prefeito Municipal de Xinguara que, através do Órgão 

competente, disponibilize um carro limpa-fossa para os moradores do município que não têm 

condições de arcar com tal despesa. 

 

- Em discussão, para única votação, a Indicação número 118/2019, de autoria do vereador 

Leandro Gomes Barbosa, que indica ao Poder Executivo Municipal que, através do Órgão 

competente, alugue uma casa em Redenção para servir de apoio às pessoas que realizam 

hemodiálise.  

 

- Em discussão, para única votação, a Indicação número 119/2019, de autoria do vereador 

Leandro Gomes Barbosa, que indica ao Poder Executivo Municipal que realize a adaptação para 

cadeirantes na van pertencente à Secretaria Municipal de Saúde que transporta os pacientes que 

realizam tratamento fora do município.  
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- Em discussão, para única votação, a Indicação número 120/2019, de autoria do vereador 

Leandro Gomes Barbosa, que indica ao Poder Executivo Municipal que, através do Órgão 

competente, crie um espaço de tecnologia para a terceira idade. 

 

- Em discussão, para única votação, a Indicação número 121/2019, de autoria do vereador 

Leandro Gomes Barbosa, que indica ao Poder Executivo Municipal que fação a concessão de 

cesta básica mensalmente para os garis do nosso município.  

 

- Em discussão, para posterior votação, Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária do segundo 

Período Legislativo, da terceira Sessão Anual, da nona Legislatura da Câmara Municipal de 

Xinguara, realizada aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, com início 

às dezenove horas e trinta minutos. 

 

 

Palácio Jair Ribeiro Campos, 06 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

Dorismar Altino Medeiros 

Presidente 


