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Boletim da 5ª Sessão Ordinária, do 1º Período 
Legislativo, da 2ª Sessão Anual, da 10ª Legislatura, da 
Câmara Municipal de Xinguara. 

 
Data: 07/03/2022 
Horário: 19h:30min. 
 
 

EXPEDIENTE: 
 
- Leitura do Projeto de Lei nº 08/2022, de autoria dos vereadores Jaques Salvelinha 
Catanhede e Cleomar Cristani, que “Institui e inclui no calendário de eventos oficiais 
do Município de Xinguara, o “Dia Municipal do Jovem Adventista”, a ser 
comemorado, anualmente, no dia 20 de março”, a ser entregue às Comissões 
Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Educação, Cultura, Saúde e 
Assistência Social, para emissão de parecer;                                                                                                             

- Leitura da Indicação nº 16/2022, de autoria do vereador Adair Marinho da Silva, que 
solicita ao Prefeito Municipal: a construção de um Centro Administrativo para a 
Prefeitura Municipal de nossa cidade; 
 
- Leitura da Indicação nº 17/2022, de autoria do vereador Nelcino Lopes de Oliveira, que 
solicita ao Prefeito Municipal: providências para cessar o alagamento das residências 
em nossa cidade, situadas na Rua Rio Maria, Setor Marajoara I, ocorrido em virtude 
das enchentes de córrego que atravessa a localidade; 
 
- Leitura da Indicação nº 18/2022, de autoria da vereadora Eliane de Souza Galvão, que 
solicita ao Prefeito Municipal: o retorno das atividades das Academias ao Ar Livre da 
zona urbana de Xinguara, bem como de seus Distritos; 
 
- Leitura da Indicação nº 19/2022, de autoria da vereadora Ébia Regina Mendanha da 
Costa, que solicita ao Prefeito Municipal: a abertura da Rua Walter Fernandes, esquina 
com Rua Sol Nascente, no Setor Tanaka I, bem como a retirada de pedras, além de 
fazer cessar o escoamento de água no local; 
 
 
 



 

 

 

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 2 

Site: www.camaraxinguara.pa.gov.br 
 

- Leitura da Indicação nº 24/2022, de autoria do vereador Raimundo Coelho de Araújo, 
que solicita ao Prefeito Municipal: a disponibilização de caçamba para fornecer, 
gratuitamente, aterro para os cidadãos beneficiados com o Programa “Sua Casa”, 
tanto da sede urbana quanto dos Distritos do Município de Xinguara; 
 
- Leitura da Ata da Primeira Sessão Ordinária, do Primeiro Período Legislativo, da 
Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada aos sete dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove 
horas e quarenta e cinco minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde 
de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais; 
 
- Leitura da Ata da Segunda Sessão Ordinária, do Primeiro Período Legislativo, da 
Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada aos oito dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove 
horas e trinta e dois minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde de 
Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais; 
 
- Leitura da Ata da Terceira Sessão Ordinária, do Primeiro Período Legislativo, da 
Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada aos nove dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove 
horas e quarenta e cinco minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde 
de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais; 
 
- Leitura da Ata da Quarta Sessão Ordinária, do Primeiro Período Legislativo, da 
Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada aos dez dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove 
horas e trinta e oito 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 16/2022, de autoria do vereador Adair 
Marinho da Silva, que solicita ao Prefeito Municipal: a construção de um Centro 
Administrativo para a Prefeitura Municipal de nossa cidade; 
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- Em discussão, para única votação, Indicação nº 17/2022, de autoria do vereador Nelcino 
Lopes de Oliveira, que solicita ao Prefeito Municipal: providências para cessar o 
alagamento das residências em nossa cidade, situadas na Rua Rio Maria, Setor 
Marajoara I, ocorrido em virtude das enchentes de córrego que atravessa a 
localidade; 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 18/2022, de autoria da vereadora Eliane 
de Souza Galvão, que solicita ao Prefeito Municipal: o retorno das atividades das 
Academias ao Ar Livre da zona urbana de Xinguara, bem como de seus Distritos; 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 19/2022, de autoria da vereadora Ébia 
Regina Mendanha da Costa, que solicita ao Prefeito Municipal: a abertura da Rua Walter 
Fernandes, esquina com Rua Sol Nascente, no Setor Tanaka I, bem como a retirada 
de pedras, além de fazer cessar o escoamento de água no local; 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 24/2022, de autoria do vereador 
Raimundo Coelho de Araújo, que solicita ao Prefeito Municipal: a disponibilização de 
caçamba para fornecer, gratuitamente, aterro para os cidadãos beneficiados com o 
Programa “Sua Casa”, tanto da sede urbana quanto dos Distritos do Município de 
Xinguara; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Primeira Sessão Ordinária, do Primeiro 
Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara 
Municipal de Xinguara, realizada aos sete dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e 
vinte e dois, às dezenove horas e quarenta e cinco minutos, na sala de reuniões da 
Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Segunda Sessão Ordinária, do Primeiro 
Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara 
Municipal de Xinguara, realizada aos oito dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e 
vinte e dois, às dezenove horas e trinta e dois minutos, na sala de reuniões da Secretaria 
Municipal de Saúde de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Terceira Sessão Ordinária, do Primeiro 
Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara 
Municipal de Xinguara, realizada aos nove dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e 
vinte e dois, às dezenove horas e quarenta e cinco 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 Quarta Sessão Ordinária, do Primeiro 
Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da Câmara 
Municipal de Xinguara, realizada aos dez dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e 
vinte e dois, às dezenove horas e trinta e oito minutos, na sala de reuniões da Secretaria 
Municipal de Saúde de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais. 

 
 
 
Palácio Jair Ribeiro Campos, 07 de março de 2022. 

 
 
 

Adair Marinho da Silva 
Presidente 


