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Boletim da 29ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo, 
da 1ª Sessão Anual, da 10ª Legislatura, da Câmara 
Municipal de Xinguara. 

 
Data: 04/10/2021 
Horário: 19h:30min. 

 
EXPEDIENTE: 

 
- Leitura do Projeto de Lei nº 28/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as 
diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras providências”, a ser 
entregue à Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos; 
 
- Leitura da Indicação nº 183/2021, de autoria do vereador Cleomar Cristani, que solicita ao 
Prefeito Municipal: alteração no cardápio da merenda escolar dos alunos da rede pública 
municipal de nossa cidade, principalmente da zona rural, retirando todos os alimentos 
doces e incluindo suco de frutas natural; 
 
- Leitura da Indicação nº 184/2021, de autoria do vereador Cleomar Cristani, que solicita ao 
Prefeito Municipal: fornecimento gratuito de pão e leite para crianças carentes dos 
Distritos de São José e Rio Vermelho, Município de Xinguara; 
 
- Leitura da Indicação nº 186/2021, de autoria do vereador José Rosa da Silva, que solicita ao 
Prefeito Municipal: a construção de estacionamento no canteiro central da Unidade 
Municipal de Ensino Infantil Creche Professor Givaldo da Silva Lucena, em nossa 
cidade; 
 
- Leitura da Indicação nº 193/2021, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, que solicita ao 
Prefeito Municipal: adquira, no futuro, área de terras para doação às pessoas carentes 
que não possuam lotes e casas no Município de Xinguara; 
 
- Leitura da Indicação nº 197/2021, de autoria do vereador Raimundo Coelho de Araújo, que 
solicita ao Prefeito Municipal: a construção de rotatória ou colocação de semáforo na via 
paralela à BR-155, em frente ao comércio “Eletro Motor Xingú”, em nossa cidade; 
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- Leitura da Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária, do Segundo Período Legislativo, da 
Primeira Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal  de  Xinguara,  realizada  
aos dezesseis dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte e um, às vinte horas, na 
Escola Municipal de Ensino Fundamental São José, no Distrito de São José, Município de 
Xinguara, Estado do Pará, em virtude do Requerimento verbal, de autoria do vereador 
Maurisan Alves de Araújo, aprovado na vigésima quarta sessão ordinária, realizada no dia 
cinco de agosto de dois mil e vinte e um.  
 
 

ORDEM DO DIA: 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 183/2021, de autoria do vereador Cleomar 
Cristani, que solicita ao Prefeito Municipal: alteração no cardápio da merenda escolar dos 
alunos da rede pública municipal de nossa cidade, principalmente da zona rural, 
retirando todos os alimentos doces e incluindo suco de frutas natural; 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 184/2021, de autoria do vereador Cleomar 
Cristani, que solicita ao Prefeito Municipal: fornecimento gratuito de pão e leite para 
crianças carentes dos Distritos de São José e Rio Vermelho, Município de Xinguara; 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 186/2021, de autoria do vereador José Rosa 
da Silva, que solicita ao Prefeito Municipal: a construção de estacionamento no canteiro 
central da Unidade Municipal de Ensino Infantil Creche Professor Givaldo da Silva 
Lucena, em nossa cidade; 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 193/2021, de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara, que solicita ao Prefeito Municipal: adquira, no futuro, área de terras para doação 
às pessoas carentes que não possuam lotes e casas no Município de Xinguara; 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 197/2021, de autoria do vereador Raimundo 
Coelho de Araújo, que solicita ao Prefeito Municipal: a construção de rotatória ou colocação 
de semáforo na via paralela à BR-155, em frente ao comércio “Eletro Motor Xingú”, em 
nossa cidade; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária, do Segundo 
Período Legislativo, da Primeira Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal 
de Xinguara, realizada aos dezesseis dias do mês de setembro, do ano de dois  mil  e  vinte  e  
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um, às vinte horas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental São José, no Distrito de São 
José, Município de Xinguara, Estado do Pará, em virtude do Requerimento verbal, de autoria 
do vereador Maurisan Alves de Araújo, aprovado na vigésima quarta sessão ordinária, 
realizada no dia cinco de agosto de dois mil e vinte e um.  
 

 
Palácio Jair Ribeiro Campos, 04 de outubro de 2021. 

 
 
 

Adair Marinho da Silva 
Presidente 


