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Boletim da 3ª Sessão Ordinária, do 1º Período Legislativo, 
da 2ª Sessão Anual, da 10ª Legislatura, da Câmara 
Municipal de Xinguara. 

 
Data: 09/02/2022 
Horário: 19h:30min. 
 

 
EXPEDIENTE: 

 
- Leitura do Projeto de Lei nº 05/2022, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
criação da Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM) na estrutura administrativa 
do Município de Xinguara e dá outras providências”, a ser entregue às Comissões 
Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamentos, para emissão 
de parecer; 
 
- Leitura da Indicação nº 09/2022, de autoria da vereadora Eliane de Souza Galvão, que 
solicita ao Prefeito Municipal: a instalação de sistema fotovoltaico/energia solar em prédios 
públicos do Município de Xinguara, a ser regulamentado mediante Projeto de Lei do 
Poder Executivo Municipal, cujo modelo se encontra em anexo; 
 
- Leitura da Indicação nº 10/2022, de autoria da vereadora Iraci Rodrigues da Silva, que 
solicita ao Prefeito Municipal: escala de plantão das farmácias de nossa cidade; 
 
- Leitura da Indicação nº 11/2022, de autoria da vereadora Eliane de Souza Galvão, que 
solicita ao Prefeito Municipal: a recuperação da Rua Rio Itacaiúnas, a partir da BR-155, 
em nossa cidade; 
 
- Leitura da Ata da Quinta Sessão Extraordinária, do Primeiro Período Legislativo, da 
Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, realizada 
aos dezenove dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e 
trinta minutos, na sede da Câmara Municipal de Xinguara, por teleconferência, transmitida 
nas redes sociais; 
 
- Leitura da Ata da Sexta Sessão Extraordinária, do Primeiro Período Legislativo, da 
Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, realizada 
aos dezenove dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e dois, às vinte horas, na 
sede da Câmara Municipal de Xinguara, por teleconferência, transmitida nas redes sociais; 
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- Leitura da Ata da Sétima Sessão Extraordinária, do Primeiro Período Legislativo, da 
Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, realizada 
aos dezenove dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e dois, às vinte horas e dez 
minutos, na sede da Câmara Municipal de Xinguara, por teleconferência, transmitida nas 
redes sociais; 
 
- Leitura da Ata da Oitava Sessão Extraordinária, do Primeiro Período Legislativo, da 
Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, realizada 
aos dezenove dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e dois, às vinte horas e trinta 
minutos, na sede da Câmara Municipal de Xinguara, por teleconferência, transmitida nas 
redes sociais; 
 
- Leitura da Ata da Nona Sessão Extraordinária, do Primeiro Período Legislativo, da 
Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, realizada 
aos dezenove dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e dois, às vinte horas e trinta 
e cinco minutos, na sede da Câmara Municipal de Xinguara, por teleconferência, transmitida 
nas redes sociais; 
 
 

ORDEM DO DIA: 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 09/2022, de autoria da vereadora Eliane de 
Souza Galvão, que solicita ao Prefeito Municipal: a instalação de sistema 
fotovoltaico/energia solar em prédios públicos do Município de Xinguara, a ser 
regulamentado mediante Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal, cujo modelo se 
encontra em anexo; 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 10/2022, de autoria da vereadora Iraci 
Rodrigues da Silva, que solicita ao Prefeito Municipal: escala de plantão das farmácias de 
nossa cidade; 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 11/2022, de autoria da vereadora Eliane de 
Souza Galvão, que solicita ao Prefeito Municipal: a recuperação da Rua Rio Itacaiúnas, a 
partir da BR-155, em nossa cidade; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Quinta Sessão Extraordinária, do Primeiro 
Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal  
 



 

 

 

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 3 

Site: www.camaraxinguara.pa.gov.br 
 

 
de Xinguara, realizada aos dezenove dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e dois, 
às dezenove horas e trinta minutos, na sede da Câmara Municipal de Xinguara, por 
teleconferência, transmitida nas redes sociais; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Sexta Sessão Extraordinária, do Primeiro 
Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal 
de Xinguara, realizada aos dezenove dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e dois, 
às vinte horas, na sede da Câmara Municipal de Xinguara, por teleconferência, transmitida 
nas redes sociais; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Sétima Sessão Extraordinária, do Primeiro 
Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal 
de Xinguara, realizada aos dezenove dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e dois, 
às vinte horas e dez minutos, na sede da Câmara Municipal de Xinguara, por 
teleconferência, transmitida nas redes sociais; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Oitava Sessão Extraordinária, do Primeiro 
Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal 
de Xinguara, realizada aos dezenove dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e dois, 
às vinte horas e trinta minutos, na sede da Câmara Municipal de Xinguara, por 
teleconferência, transmitida nas redes sociais; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Nona Sessão Extraordinária, do Primeiro 
Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal 
de Xinguara, realizada aos dezenove dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e dois, 
às vinte horas e trinta e cinco minutos, na sede da Câmara Municipal de Xinguara, por 
teleconferência, transmitida nas redes sociais; 
 

 
Palácio Jair Ribeiro Campos, 09 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

Adair Marinho da Silva 
Presidente 


