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Boletim para a 9ª Sessão Ordinária do 1º Período 

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

Câmara Municipal de Xinguara. 

 

 

Data: 01/04/2019 

Horário: 19:30h 

 

EXPEDIENTE 

 

- Leitura do Projeto de Lei número 07/2019, de autoria da vereadora Ébia Regina Mendanha da 

Costa, que “Dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais 

que especifica e dá outras providências”; a ser entregue para as Comissões Permanentes de 

Legislação, Justiça e Redação Final; e de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social para as 

devidas análises e emissões dos respectivos pareceres. 

 

- Leitura da Indicação número 76/2019, de autoria do vereador Amilton Pereira Cunha, que 

solicita ao Poder Executivo Municipal que seja criado um Projeto Social envolvendo a 

participação da sociedade e, principalmente, dos donos de lotes baldios visando que tais locais 

sejam utilizados para implantação de hortas; a ser discutida para única deliberação do plenário 

desta Casa de Leis. 

 

- Leitura da Indicação número 77/2019, de autoria do vereador Amilton Pereira Cunha, que 

solicita ao Poder Executivo Municipal que seja feita a complementação da eletricidade e a 

criação de um espaço para competição de som automotivo na área da Pista de Motocross; a ser 

discutida para única deliberação do plenário desta Casa de Leis. 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

 

- Em discussão, para única votação, a Indicação número 76/2019, de autoria do vereador 

Amilton Pereira Cunha, que solicita ao Poder Executivo Municipal que seja criado um Projeto 

Social envolvendo a participação da sociedade e, principalmente, dos donos de lotes baldios 

visando que tais locais sejam utilizados para implantação de hortas.  

 

- Em discussão, para única votação, a Indicação número 77/2019, de autoria do vereador 

Amilton Pereira Cunha, que solicita ao Poder Executivo Municipal que seja feita a 

complementação da eletricidade e a criação de um espaço para competição de som automotivo 

na área da Pista de Motocross.  
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- Em discussão, para única votação, Ata da Quinta Sessão Ordinária do primeiro Período 

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

realizada aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove na sede da Câmara 

Municipal de Xinguara. 

 

- Em discussão, para única votação, Ata da Sexta Sessão Ordinária do primeiro Período 

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

realizada aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove na sede da Câmara 

Municipal de Xinguara. 

 

- Em discussão, para única votação, Ata da Sétima Sessão Ordinária do primeiro Período 

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

realizada aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove na sede da Câmara 

Municipal de Xinguara. 

 

- Em discussão, para única votação, Ata da Oitava Sessão Ordinária do primeiro Período 

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

realizada aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove às nove horas e 

dezenove minutos na sede da Câmara Municipal de Xinguara. 

 

- Em discussão, para única votação, Ata da Décima Primeira Sessão Extraordinária do primeiro 

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

Xinguara, realizada aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove às nove 

horas e trinta minutos na sede da Câmara Municipal de Xinguara. 

 

 

 

 

Palácio Jair Ribeiro Campos, 01 de abril de 2019. 

 

 

 

Dorismar Altino Medeiros 

Presidente 


