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Boletim da 5ª Sessão Ordinária do 1º Período 
Legislativo, da 1ª Sessão Anual, da 10ª Legislatura, 
da Câmara Municipal de Xinguara. 

 
Data: 08/03/2021 
Horário: 19h:30min. 

 
EXPEDIENTE: 

 
- Leitura do Parecer, favorável, com emenda, da Comissão Permanente de 
Legislação, Justiça e Redação Final sobre o Projeto de Lei no 06/2021, de autoria do 
Poder Executivo, que “Fixa valor da diária de depósito de veículos apreendidos 
no Município destinados aos pátios de recolhimento e autoriza a realização de 
leilão de sucatas de veículos e dá outras providências correlatas”; 
 
- Leitura do Parecer, favorável, com emendas, da Comissão Permanente de Finanças 
e Orçamentos sobre o Projeto de Lei no 06/2021, de autoria do Poder Executivo, que 
“Fixa valor da diária de depósito de veículos apreendidos no Município 
destinados aos pátios de recolhimento e autoriza a realização de leilão de 
sucatas de veículos e dá outras providências correlatas”; 

- Leitura da Ata da Quarta Sessão Ordinária, do Primeiro Período Legislativo, da 
primeira Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e um, 
às dez horas e trinta minutos, no auditório da ACIAPA, em Xinguara, Estado do 
Pará. 

 
ORDEM DO DIA: 

 
- Em discussão, para única votação, Parecer, favorável, com emenda, da Comissão 
Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o Projeto de Lei no 
06/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Fixa valor da diária de depósito de 
veículos apreendidos no Município destinados aos pátios de recolhimento e 



 

 

 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA 

                     Praça Vitória Régia, s/nº, Centro – CEP: 68.555-000. Fone: (94) 3426-4077. Xinguara / Pará Página 2 

Site: www.camaraxinguara.pa.gov.br 
 

autoriza a realização de leilão de sucatas de veículos e dá outras providências 
correlatas”; 
 
- Em discussão, para única votação, Parecer, favorável, com emendas, da Comissão 
Permanente de Finanças e Orçamentos sobre o Projeto de Lei no 06/2021, de autoria 
do Poder Executivo, que “Fixa valor da diária de depósito de veículos 
apreendidos no Município destinados aos pátios de recolhimento e autoriza a 
realização de leilão de sucatas de veículos e dá outras providências correlatas”; 

- Em discussão, para única votação, Ata da Quarta Sessão Ordinária, do Primeiro 
Período Legislativo, da primeira Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara 
Municipal de Xinguara, realizada aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro, do ano 
de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, no auditório da ACIAPA, em 
Xinguara, Estado do Pará. 

 
Palácio Jair Ribeiro Campos, 08 de março de 2021. 

 
 
 

Adair Marinho da Silva 
Presidente 


