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Boletim para a 1ª Sessão Ordinária do 1º Período 
Legislativo, da 4ª Sessão Anual, da 9ª Legislatura, da 
Câmara Municipal de Xinguara. 

 
 
Data: 03/02/2020 
Horário: 19:30h 

 

EXPEDIENTE 

 

 

- Leitura do Projeto de Lei número 07/2020, de autoria do poder executivo, que “Autoriza O 

Poder Municipal a Baixar do Patrimônio Bens Móveis Públicos Inservíveis, e dá Outras 

Providencias”; a ser entregue para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação 
Final; da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, e da Comissão Permanente de 
Terras, Obras, Serviços e Bens Públicos para as devidas análises e emissões dos respectivos 
pareceres. 
 
- Leitura do Projeto de Lei número 08/2020, de autoria do vereador Jaques Salvelina Catanhede, 
que “Declara de utilidade Pública a Associação Beneficiente Amor Pelo Próximo e dá Outras 

Providencias”; a ser entregue para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação 
Final; da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, e da Comissão Permanente de 
Terras, Obras, Serviços e Bens Públicos para as devidas análises e emissões dos respectivos 
pareceres. 
 
 

 

ORDEM DO DIA 

 

- Em discussão, para posterior votação, Ata da primeira Extraordinária do primeiro Período 
Legislativo, da quarta Sessão Anual, da nona Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada aos dezesseis dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte às nove horas e trinta 
minutos na sede da Câmara Municipal de Xinguara. 
 
- Em discussão, para posterior votação, Ata da segunda Extraordinária do primeiro Período 
Legislativo, da quarta Sessão Anual, da nona Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada aos dezesseis dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte às dez horas na sede da 
Câmara Municipal de Xinguara. 
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- Em discussão, para posterior votação, Ata da terceira Extraordinária do primeiro Período 
Legislativo, da quarta Sessão Anual, da nona Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada aos dezesseis dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte às dez horas e trinta 
minutos na sede da Câmara Municipal de Xinguara. 
 
- Em discussão, para posterior votação, Ata da quarta Extraordinária do primeiro Período 
Legislativo, da quarta Sessão Anual, da nona Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada aos dezesseis dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte às onze na sede da 
Câmara Municipal de Xinguara. 
 
- Em discussão, para posterior votação, Ata da quinta Extraordinária do primeiro Período 
Legislativo, da quarta Sessão Anual, da nona Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada aos vinte e três dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte às nove horas e trinta 
minutos na sede da Câmara Municipal de Xinguara. 
 
- Em discussão, para posterior votação, Ata da sexta Extraordinária do primeiro Período 
Legislativo, da quarta Sessão Anual, da nona Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada aos vinte e três dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte às dez horas na sede 
da Câmara Municipal de Xinguara. 
 
- Em discussão, para posterior votação, Ata da sétima Extraordinária do primeiro Período 
Legislativo, da quarta Sessão Anual, da nona Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada aos vinte e três dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte às dez horas e trinta 
minutos na sede da Câmara Municipal de Xinguara. 
 
- Em discussão, para posterior votação, Ata da oitava Extraordinária do primeiro Período 
Legislativo, da quarta Sessão Anual, da nona Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada aos vinte e três dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte às onze horas  na sede 
da Câmara Municipal de Xinguara. 
 

 
Palácio Jair Ribeiro Campos, 02 de Fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

Dorismar Altino Medeiros 

Presidente 


