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

 
Data: 05/04/2022 
Horário: 19h:30min. 
 

EXPEDIENTE: 
 
- Leitura da Indicação nº 35/2022, de autoria da vereadora Ébia Regina Mendanha da Costa, 
que solicita ao Prefeito Municipal: a construção de estacionamentos nas calçadas das 
Escolas Municipais, em nossa cidade; 
 
- Leitura da Indicação nº 42/2022, de autoria do vereador Raimundo Coelho de Araújo, que 
solicita ao Prefeito Municipal: a elaboração de Projeto de Lei que regulamente o caput e o 
§ 3º, do Art. 39 do Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/2003, com o objetivo de 
detalhar a forma de concessão da gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos 
e semiurbanos, no Município de Xinguara; 
 
- Leitura da Indicação nº 45/2022, de autoria da vereadora Ébia Regina Mendanha da Costa, 
que solicita ao Prefeito Municipal: a aquisição e instalação de exaustores nas cozinhas das 
Escolas e Creches Municipais de nossa cidade; 
 
- Leitura da Indicação nº 48/2022, de autoria do vereador Sérgio Reis dos Santos, que solicita 
ao Prefeito Municipal: a construção de arquibancada no campo de futebol society do 
Distrito de Rio Vermelho, Município de Xinguara; 
 
- Leitura da Ata da Décima Sétima Sessão Extraordinária, do Primeiro Período Legislativo, 
da Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, realizada 
aos vinte e oito dias do mês de março, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e 
quarenta minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, sendo 
transmitida nas redes sociais; 
 
- Leitura da Ata da Décima Oitava Sessão Extraordinária, do Primeiro Período Legislativo, 
da Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, realizada 
aos vinte e oito dias do mês de março, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e 
cinquenta e três minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, 
sendo transmitida nas redes sociais. 
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ORDEM DO DIA: 

 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 35/2022, de autoria da vereadora Ébia 
Regina Mendanha da Costa, que solicita ao Prefeito Municipal: a construção de 
estacionamentos nas calçadas das Escolas Municipais, em nossa cidade; 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 42/2022, de autoria do vereador Raimundo 
Coelho de Araújo, que solicita ao Prefeito Municipal: a elaboração de Projeto de Lei que 
regulamente o caput e o § 3º, do Art. 39 do Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/2003, 
com o objetivo de detalhar a forma de concessão da gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos e semiurbanos, no Município de Xinguara; 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 45/2022, de autoria da vereadora Ébia 
Regina Mendanha da Costa, que solicita ao Prefeito Municipal: a aquisição e instalação de 
exaustores nas cozinhas das Escolas e Creches Municipais de nossa cidade; 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 48/2022, de autoria do vereador Sérgio Reis 
dos Santos, que solicita ao Prefeito Municipal: a construção de arquibancada no campo de 
futebol society do Distrito de Rio Vermelho, Município de Xinguara; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Décima Sétima Sessão Extraordinária, do 
Primeiro Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara 
Municipal de Xinguara, realizada aos vinte e oito dias do mês de março, do ano de dois mil e 
vinte e dois, às dezenove horas e quarenta minutos, na sala de reuniões da Secretaria 
Municipal de Saúde de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Décima Oitava Sessão Extraordinária, do 
Primeiro Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara 
Municipal de Xinguara, realizada aos vinte e oito dias do mês de março, do ano de dois mil e 
vinte e dois, às dezenove horas e cinquenta e três minutos, na sala de reuniões da Secretaria 
Municipal de Saúde de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais. 

 
Palácio Jair Ribeiro Campos, 05 de abril de 2022. 

 
 
 

Adair Marinho da Silva 
Presidente 


