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Boletim da 11ª Sessão Ordinária, do 1º Período 
Legislativo, da 2ª Sessão Anual, da 10ª Legislatura, da 
Câmara Municipal de Xinguara. 

 
Data: 06/04/2022 
Horário: 19h:30min. 
 

EXPEDIENTE: 
 
- Leitura do Projeto de Lei nº 12/2022, de autoria do vereador Raimundo Coelho de Araújo, 
que “Institui e inclui no calendário de eventos oficiais do Município de Xinguara, o 
“Dia Municipal do Feirante”, a ser comemorado, anualmente, no dia 25 de maio”, a 
ser entregue às Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final, de 
Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social e de Incentivo ao Agronegócio, para 
emissão de pareceres. 
 
- Leitura da Indicação nº 34/2022, de autoria do vereador Nelcino Lopes de Oliveira, que 
solicita ao Prefeito Municipal: a contratação de médicos especialistas em neurologia e 
urologia, para atender no mínimo uma vez por semana, no município de Xinguara; 
 
- Leitura da Indicação nº 36/2022, de autoria da vereadora Ébia Regina Mendanha da 
Costa, que solicita ao Prefeito Municipal: a aquisição de uniformes para os servidores 
de apoio (limpeza e cozinha) da Câmara Municipal; 
 
- Leitura da Indicação nº 38/2022, de autoria da vereadora Ébia Regina Mendanha da 
Costa, que solicita ao Prefeito Municipal: a recuperação e o alargamento da Rua das 
Esmeraldas, no Setor Marajoara II, em nossa cidade; 
 
- Leitura da Indicação nº 43/2022, de autoria do vereador Raimundo Coelho de Araújo, 
que solicita ao Prefeito Municipal: o patrolamento e o cascalhamento da estrada vicinal 
da Barreiro Preto, zona rural do nosso município; 
 
- Leitura da Indicação nº 49/2022, de autoria do vereador Sérgio Reis dos Santos, que 
solicita ao Prefeito Municipal: a reforma da quadra de esportes do Distrito de Rio 
Vermelho, Município de Xinguara; 
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- Leitura da Indicação nº 51/2022, de autoria do vereador Cleomar Cristani, que solicita 
ao Prefeito Municipal: a construção de mais 01 (uma) sala de aula na Escola Municipal 
de Ensino Fundamental do Distrito de São José, Município de Xinguara; 
 
- Leitura da Indicação nº 52/2022, de autoria dos vereadores Eliane de Souza Galvão, Iraci 
Rodrigues da Silva, Cleomar Cristani e Edvaldo Brito Rosa, que solicitam ao Prefeito 
Municipal: a equiparação salarial do cargo de Auxiliar em Enfermagem com o de 
Técnico em Enfermagem, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara; 
 
- Leitura da Ata da Décima Nona 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 vinte e uma horas e vinte e oito minutos, na sala de reuniões da Secretaria 
Municipal de Saúde de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais; 
 
- Leitura da Ata da Vigésima 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 vinte 
e uma horas e quarenta e um minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de 
Saúde de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais; 
 
- Leitura da Ata da Vigésima Primeira 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 vinte e uma horas e quarenta e três minutos, na sala de reuniões da Secretaria 
Municipal de Saúde de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais. 
 
 

ORDEM DO DIA: 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 34/2022, de autoria do vereador Nelcino 
Lopes de Oliveira, que solicita ao Prefeito Municipal: a contratação de médicos 
especialistas em neurologia e urologia, para atender no mínimo uma vez por semana, 
no município de Xinguara; 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 36/2022, de autoria da vereadora Ébia 
Regina Mendanha da Costa, que solicita ao Prefeito Municipal: a aquisição de uniformes 
para os servidores de apoio (limpeza e cozinha) da Câmara Municipal; 
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- Em discussão, para única votação, Indicação nº 38/2022, de autoria da vereadora Ébia 
Regina Mendanha da Costa, que solicita ao Prefeito Municipal: a recuperação e o 
alargamento da Rua das Esmeraldas, no Setor Marajoara II, em nossa cidade; 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 43/2022, de autoria do vereador 
Raimundo Coelho de Araújo, que solicita ao Prefeito Municipal: o patrolamento e o 
cascalhamento da estrada vicinal da Barreiro Preto, zona rural do nosso município; 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 49/2022, de autoria do vereador Sérgio 
Reis dos Santos, que solicita ao Prefeito Municipal: a reforma da quadra de esportes do 
Distrito de Rio Vermelho, Município de Xinguara; 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 51/2022, de autoria do vereador Cleomar 
Cristani, que solicita ao Prefeito Municipal: a construção de mais 01 (uma) sala de aula 
na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Distrito de São José, Município de 
Xinguara; 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 52/2022, de autoria dos vereadores 
Eliane de Souza Galvão, Iraci Rodrigues da Silva, Cleomar Cristani e Edvaldo Brito Rosa, 
que solicitam ao Prefeito Municipal: a equiparação salarial do cargo de Auxiliar em 
Enfermagem com o de Técnico em Enfermagem, vinculados à Secretaria Municipal 
de Saúde de Xinguara; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Décima Nona 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 vinte e uma horas e vinte e oito minutos, na sala de reuniões da 
Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Vigésima 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 vinte e uma horas e quarenta e um minutos, na sala de reuniões da 
Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais; 
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- Em discussão, para única votação, Ata da Vigésima Primeira 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 vinte e uma horas e quarenta e três minutos, na sala de 
reuniões da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, sendo transmitida nas redes 
sociais. 

 
 
Palácio Jair Ribeiro Campos, 06 de abril de 2022. 

 
 
 

Adair Marinho da Silva 
Presidente 


