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Boletim para a 39ª Sessão Extraordinária do 2º Período 

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

Câmara Municipal de Xinguara. 

 

Data: 10/12/2019 

Horário: __hrs___ 

 

EXPEDIENTE 

 

 

-Leitura do Projeto de Lei número 34/2019, de autoriza de Poder Executivo que Autoriza o 

Poder Executivo a doar a Associação Beneficiente Amor pelo Próximo-ABPP o imóvel que 

menciona e dá outras providências. 

 

-Leitura do Projeto de Lei número 35/2019, de autoriza do Poder Executivo, que Autoriza o 

Poder Executivo a doar ao Instituto de Gestão de Saúde Sul do Pará, o imóvel que menciona e dá 

outras providencias. 

 

-Leitura do Projeto de Lei número 36/2019, de autoria do Poder Executivo que autoriza o Poder 

Executivo ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Publica do Pará SINTEPP o imóvel que 

menciona e dá outras providencias. 

 

-Leitura do Projeto  de Lei número 37/2019, de autoria do Poder Executivo que autoriza o Poder 

Executivo que Autoriza o Poder Executivo a doar Associação Xinguara Moto Clube o imóvel 

que menciona e dá outras providencias. 

 

  

ORDEM DO DIA 

 

- Em discussão para posterior segunda votação o Projeto de Lei número 34/2019, de autoriza de 

Poder Executivo que Autoriza o Poder Executivo a doar a Associação Beneficiente Amor pelo 

Próximo-ABPP o imóvel que menciona e dá outras providências. 

 

-Em discussão para posterior segunda votação o Projeto de Lei número 35/2019, de autoriza do 

Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto de Gestão de Saúde Sul do 

Pará, o imóvel que menciona e dá outras providencias. 
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-Em discussão para posterior segunda votação o Projeto de Lei número 36/2019, de autoria do 

Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação 

Publica do Pará SINTEPP o imóvel que menciona e dá outras providencias. 

 

-Em discussão para posterior segunda votação o Projeto de Lei número 37/2019, de autoria do 

Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo que Autoriza o Poder Executivo a doar 

Associação Xinguara Moto Clube o imóvel que menciona e dá outras providencias. 

 

- Em discussão, para posterior votação, Ata da Trigésima Sétima Sessão Ordinária do segundo 

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

Xinguara, realizada aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, com início 

às dezenove horas e trinta minutos. 

- Em discussão, para posterior votação, Ata da Trigésima Oitava Sessão Ordinária do segundo 

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

Xinguara, realizada aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, com 

início às nove horas. 

- Em discussão, para posterior votação, Ata da Trigésima Nona 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 dezembro do ano de dois mil e nove, com início às 

nove horas.  

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

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

Xinguara, realizada aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, com 

início às nove horas. 

- Em discussão, para posterior votação, Ata da Trigésima Quarta 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 novembro do ano de dois mil e dezenove, com 

início às dezenove horas e trinta minutos. 

- Em discussão, para posterior votação, Ata da Trigésima Sexta Sessão Extraordinária do 

segundo Período Legislativo, da terceira Sessão Anual, da nona Legislatura da Câmara 

Municipal de Xinguara, realizada aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 

dezenove, com início às nove horas. 

- Em discussão, para posterior votação, Ata da Trigésima Sétima Sessão Extraordinária do 

segundo Período Legislativo, da terceira Sessão Anual, da nona Legislatura da Câmara 

Municipal de Xinguara, realizada aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 

dezenove, com início às dez horas. 
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- Em discussão, para posterior votação, Ata da Trigésima Oitava Sessão Extraordinária do 

segundo Período Legislativo, da terceira Sessão Anual, da nona Legislatura da Câmara 

Municipal de Xinguara, realizada aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 

dezenove, com início às dez horas e trinta minutos. 

 

 

Câmara Municipal de Xinguara, 10 de dezembro de 2019. 

 

 

 

Dorismar Altino Medeiros 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


