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Boletim da 16ª Sessão Ordinária do 1º Período 
Legislativo, da 1ª Sessão Anual, da 10ª Legislatura, 
da Câmara Municipal de Xinguara. 

 
Data: 06/05/2021 
Horário: 19h:30min. 

 
EXPEDIENTE: 

 
- Leitura da Indicação nº 109/2021, de autoria do vereador Cícero Oliveira de 
Almeida, que solicita ao Prefeito Municipal: a colocação de bloquetes na Rua 
Tancredo Neves, em nossa cidade; 
 
- Leitura da Indicação nº 108/2021, de autoria do vereador Nelcino Lopes de 
Oliveira, que solicita ao Prefeito Municipal: a separação de 01 (um) caminhão 
caçamba exclusivamente para fornecer aterro às pessoas carentes de nosso 
Município; 
 
- Leitura da Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária, do Primeiro Período 
Legislativo, da Primeira Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal 
de Xinguara, realizada aos cinco dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte e 
um, às dezenove horas e trinta e cinco minutos, por teleconferência, em 
cumprimento ao Decreto Municipal número duzentos e oitenta e sete, de três de 
maio, de dois mil e vinte e um (medidas de enfrentamento ao covid-19), transmitida 
da sede da Câmara Municipal de Xinguara. 
 
 

ORDEM DO DIA: 
 
- Em discussão, para segunda e última votação, Projeto de Lei nº 13/2021, de 
autoria do vereador Jaques Salvelina Catanhede, que “Denomina a Cozinha 
Comunitária de Xinguara como “Cozinha Comunitária Maria Lúcia Pereira 
Ferreira””; 
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- Em discussão, para única votação, Indicação nº 109/2021, de autoria do vereador 
Cícero Oliveira de Almeida, que solicita ao Prefeito Municipal: a colocação de 
bloquetes na Rua Tancredo Neves, em nossa cidade; 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 108/2021, de autoria do vereador 
Nelcino Lopes de Oliveira, que solicita ao Prefeito Municipal: a separação de 01 
(um) caminhão caçamba exclusivamente para fornecer aterro às pessoas carentes de 
nosso Município; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária, do 
Primeiro Período Legislativo, da Primeira Sessão Anual, da Décima Legislatura da 
Câmara Municipal de Xinguara, realizada aos cinco dias do mês de maio, do ano de 
dois mil e vinte e um, às dezenove horas e trinta e cinco minutos, por 
teleconferência, em cumprimento ao Decreto Municipal número duzentos e 
oitenta e sete, de três de maio, de dois mil e vinte e um (medidas de enfrentamento 
ao covid-19), transmitida da sede da Câmara Municipal de Xinguara. 
 

 
Palácio Jair Ribeiro Campos, 06 de maio de 2021. 

 
 
 

Adair Marinho da Silva 
Presidente 


