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Boletim para a 17ª Sessão Ordinária do 1º Período 
Legislativo, da 4ª Sessão Anual, da 9ª Legislatura, da 
Câmara Municipal de Xinguara. 

 
 
Data: 01/06/2020 
Horário: 19:30 horas 

 
EXPEDIENTE 

 
 

-Leitura do parecer jurídico do projeto de lei n° 24/2020 que “Autoriza o poder executivo 
municipal a realizar a regularização fundiária do loteamento Frei Henri Burin Des Roziers 
e demais loteamentos de chácaras localizados na área semiurbana do município de 
Xinguara-PA e dá outras providências.” 
 
-Leitura da indicação n° 22/2020 de autoria do vereador Vilmar Manoel da Silva, que solicita a 
liberação da pista de Motocross para uso de todas as pessoas que querem praticar 
manobras radicais naquele espaço adequado. 
 
-Leitura da indicação n° 24/2020 de autoria do vereador Cleomar Cristani, que solicita a 
limpeza nas pavimentações do Distrito São José e o cascalhamento de algumas ruas que 
estão danificadas pelas chuvas. 
 
-Leitura da indicação n° 25/2020 de autoria do vereador Cleomar Cristani, que solicita urgência 
para troca de lâmpadas do Distrito São José. 
 
-Leitura da indicação n° 26/2020 de autoria do vereador Cleomar Cristani, que solicita o 
cascalhamento da Rua Tancredo Neves entre as Avenidas Caldeira Castelo Branco e a 
Marechal Rondon. 
 

 
ORDEM DO DIA 

 
-Leitura do parecer jurídico do projeto de lei n° 24/2020 que “Autoriza o poder executivo 
municipal a realizar a regularização fundiária do loteamento Frei Henri Burin Des Roziers 
e demais loteamentos de chácaras localizados na área semiurbana do município de 
Xinguara-PA e dá outras providências.” 
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- Em discussão para única votação da Indicação n° 22/2020, de autoria do vereador Vilmar 
Manoel da Silva, que solicita a liberação da pista de Motocross para uso de todas as pessoas 
que querem praticar manobras radicais naquele espaço adequado. 
 
-Em discussão para única votação da Indicação n° 24/2020 de autoria do vereador Cleomar 
Cristani, que solicita a limpeza nas pavimentações do Distrito São José e o cascalhamento de 
algumas ruas que estão danificadas pelas chuvas.  
 
-Em discussão para única votação da Indicação n° 25/2020 de autoria do vereador Cleomar 
Cristani, que solicita urgência para troca de lâmpadas do Distrito São José. 
 
-Em discussão para única votação da Indicação n° 26/2020 de autoria do vereador Cleomar 
Cristani, que solicita o cascalhamento da Rua Tancredo Neves entre as Avenidas Caldeira 
Castelo Branco e a Marechal Rondon. 
 
 
 
 

 
Palácio Jair Ribeiro Campos, 01 de Junho de 2020. 

 
 
 
 

Dorismar Altino Medeiros 
Presidente 


