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Boletim para a 33ª Sessão Ordinária do 2º Período 

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

Câmara Municipal de Xinguara. 

 

Data: 04/11/2019 

Horário: 19:30 hs 

 

 

EXPEDIENTE 

 

 

- Leitura do Projeto de Lei número 26/2019, de autoria do Projeto de Lei 29/2019, que institui o 

plano de mobilidade urbana sustentável do município de Xinguara e dá outras providências. 

 

-Leitura do Projeto de Decreto Legislativo número 09/2019, que outorga o Título Honorífico de 

Cidadão Xinguarense ao enfermeiro Fabricio Moura Araujo, de autoria dos vereadores Dorismar 

Altino Medeiros e Amilton Pereira Cunha. 

 

- Leitura do Projeto de Decreto Legislativo número 10/2019, que outorga o Titulo Honorifico de 

Cidadão Xinguarense ao médico Renato Alberto Lopes Carmago, de autoria dos vereadores 

Dorismar Altino Medeiros e Amilton Pereira Cunha. 

 

- Leitura da Indicação número 157/2019, de autoria do vereador Cleomar Cristani, que indica ao 

Prefeito Municipal de Xinguara que, através da Secretaria Municipal de Saúde contrate um 

Urologista para atender os homens na zona rural durante todo o mês de novembro; 

 

-Leitura da Indicação número 158/2019, de autoria dos vereadores Edelton Régio Pereira de 

Araújo e Raimundo Amâncio da Silva que, através da secretaria competente, realize o 

cascalhamento e a restauração das ruas da Vila Pagnocelli; 

 

-Leitura da Indicação número 159/2019, de autoria dos vereadores Edelton Régio Pereira de 

Araújo e Raimundo Amâncio da Silva que, através da secretaria competente, viabilize a 

construção de uma academia da saúde na Vila Pagnocelli; 

 

-Leitura da Indicação número 160/2019, de autoria dos vereadores Edelton Régio Pereira de 

Araújo e Raimundo Amâncio da Silva que, através da secretaria competente realize a 

implantação de um quebra-molas em frente ao espetinho localizado na Rua Rio Araguaia, entre a 

Rua Marechal Rondon e Avenida Francisco Caldeiras Castelo Branco, centro da cidade. 
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-Leitura da Indicação número 161/2019, de autoria do vereador Amilton Pereira Cunha que, 

através da secretaria municipal competente, providencie a pavimentação asfáltica das ruas 

Hiroshima, localizada no setor Tanaka I, Rua Borba Gato, no centro da cidade e no restante da 

Rua Itaipava no setor Tanaka II; 

 

-Leitura da Indicação número 162/2019, de autoria do vereador Amilton Pereira Cunha que, 

através da secretaria municipal competente, providencie o bloqueteamento na Rua Ouro e Prata, 

Setor Marajoara I, entre a Rua Duque de Caxias e Rua Gorotire. 

 

 

  

 

ORDEM DO DIA 

 

- O Projeto de Lei número 26/2019, de autoria do Projeto de Lei 29/2019, que institui o plano de 

mobilidade urbana sustentável do município de Xinguara e dá outras providências será 

encaminhada as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final; Finanças e Orçamentos, 

Terras, Obras, Bens e Serviços Públicos para emissão do parecer. 

 

-O Projeto de Decreto Legislativo número 09/2019, que outorga o Título Honorífico de Cidadão 

Xinguarense ao enfermeiro Fabricio Moura Araujo, de autoria dos vereadores Dorismar Altino 

Medeiros e Amilton Pereira Cunha será repassado à comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final para emissão do parecer. 

 

- O Projeto de Decreto Legislativo número 10/2019, que outorga o Titulo Honorifico de Cidadão 

Xinguarense ao médico Renato Alberto Lopes Camargo, de autoria dos vereadores Dorismar 

Altino Medeiros e Amilton Pereira Cunha será repassado à comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final para emissão do parecer. 

 

-Em discussão para posterior votação a ata de trigésima sessão extraordinária, da terceira sessão 

anual, da nona legislatura, da Câmara Municipal de Xinguara, realizada aos vinte e quatro dias 

do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove. 

 

 -Em discussão para posterior votação a ata de trigésima primeira sessão extraordinária, da 

terceira sessão anual, da nona legislatura, da Câmara Municipal de Xinguara, realizada aos vinte 

e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove. 

 

-Em discussão para posterior votação a ata de trigésima segunda sessão extraordinária, da 

terceira sessão anual, da nona legislatura, da Câmara Municipal de Xinguara, realizada aos vinte 

e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove. 
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- Em discussão para posterior votação a Indicação número 157/2019, de autoria do vereador 

Cleomar Cristani, que indica ao Prefeito Municipal de Xinguara que, através da Secretaria 

Municipal de Saúde contrate um Urologista para atender os homens na zona rural durante todo o 

mês de novembro; 

 

-Em discussão para posterior votação a Indicação número 158/2019, de autoria dos vereadores 

Edelton Régio Pereira de Araújo e Raimundo Amâncio da Silva que, através da secretaria 

competente, realize o cascalhamento e a restauração das ruas da Vila Pagnocelli; 

 

-Em discussão para posterior votação a Indicação número 159/2019, de autoria dos vereadores 

Edelton Régio Pereira de Araújo e Raimundo Amâncio da Silva que, através da secretaria 

competente, viabilize a construção de uma academia da saúde na Vila Pagnocelli; 

 

-Em discussão para posterior votação a Indicação número 160/2019, de autoria dos vereadores 

Edelton Régio Pereira de Araújo e Raimundo Amâncio da Silva que, através da secretaria 

competente realize a implantação de um quebra-molas em frente ao espetinho localizado na Rua 

Rio Araguaia, entre a Rua Marechal Rondon e Avenida Francisco Caldeiras Castelo Branco, 

centro da cidade. 

 

-Em discussão para posterior votação a Indicação número 161/2019, de autoria do vereador 

Amilton Pereira Cunha que, através da secretaria municipal competente, providencie a 

pavimentação asfáltica das ruas Hiroshima, localizada no setor Tanaka I, Rua Borba Gato, no 

centro da cidade e no restante da Rua Itaipava no setor Tanaka II; 

 

-Em discussão para posterior votação a Indicação número 162/2019, de autoria do vereador 

Amilton Pereira Cunha que, através da secretaria municipal competente, providencie o 

bloqueteamento na Rua Ouro e Prata, Setor Marajoara I, entre a Rua Duque de Caxias e Rua 

Gorotire. 

 

 

Palácio Jair Ribeiro Campos, 04 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

Dorismar Altino Medeiros 

Presidente 

 


