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Boletim da 35ª Sessão Ordinária, do 2º 
Período Legislativo, da 2ª Sessão Anual, da 
10ª Legislatura, da Câmara Municipal de 
Xinguara. 

 
Data: 09/11/2022 
Horário: 19h:30min. 
 
  

EXPEDIENTE: 
 
 
- Leitura da Indicação nº 109/2022, de autoria do vereador Dorismar 
Altino Medeiros, que solicita ao Prefeito Municipal: a distribuição, 
gratuita, de internet, via wi-fi, na rede pública de saúde do Município 
de Xinguara (Postos de Saúde, Hospital Municipal, UPA e Clínicas 
médicas); 
 
- Leitura da Indicação nº 110/2022, de autoria da vereadora Eliane de 
Souza Galvão, que solicita ao Prefeito Municipal: a colocação de 
bloquetes na Rua Tancredo Neves, em nossa cidade; 

 
- Leitura da Indicação nº 111/2022, de autoria da vereadora Eliane de 
Souza Galvão, que solicita ao Prefeito Municipal: a colocação de 
bloquetes na Rua Gorotire, entre a Rua Ouro e Prata e a Rua Três, 
em nossa cidade; 
 
- Leitura da Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária, do Segundo 
Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da 
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Câmara Municipal de Xinguara, realizada no dia oito do mês de 
novembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e trinta 
minutos, no prédio sede da Câmara Municipal de Xinguara, sendo 
transmitida nas redes sociais; 
 
- Leitura da Ata da Vigésima Nona Sessão Extraordinária, do Segundo 
Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da 
Câmara Municipal de Xinguara, realizada no dia dez do mês de outubro, 
do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e trinta minutos, no 
prédio sede da Câmara Municipal de Xinguara, sendo transmitida nas 
redes sociais; 
 
- Leitura da Ata da Trigésima Sessão Extraordinária, do Segundo 
Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima Legislatura da 
Câmara Municipal de Xinguara, realizada no dia dez do mês de outubro, 
do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e cinquenta e dois 
minutos, no prédio sede da Câmara Municipal de Xinguara, sendo 
transmitida nas redes sociais; 
 
- Leitura da Ata da Trigésima Primeira Sessão Extraordinária, do 
Segundo Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima 
Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, realizada no dia quatro 
do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e 
dezesseis minutos, no prédio sede da Câmara Municipal de Xinguara, 
sendo transmitida nas redes sociais; 
 
- Leitura da Ata da Trigésima Segunda Sessão Extraordinária, do 
Segundo Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima 
Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, realizada no dia quatro 
do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e 
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vinte e sete minutos, no prédio sede da Câmara Municipal de Xinguara, 
sendo transmitida nas redes sociais; 
 
- Leitura da Ata da Trigésima Terceira Sessão Extraordinária, do 
Segundo Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima 
Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, realizada no dia quatro 
do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e 
trinta e sete minutos, no prédio sede da Câmara Municipal de Xinguara, 
sendo transmitida nas redes sociais; 
 
- Leitura da Ata da Trigésima Quarta Sessão Extraordinária, do 
Segundo Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, da Décima 
Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, realizada no dia quatro 
do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e 
quarenta e um minutos, no prédio sede da Câmara Municipal de 
Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais. 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 109/2022, de autoria do 
vereador Dorismar Altino Medeiros, que solicita ao Prefeito Municipal: a 
distribuição, gratuita, de internet, via wi-fi, na rede pública de saúde 
do Município de Xinguara (Postos de Saúde, Hospital Municipal, 
UPA e Clínicas médicas); 
 
- Em discussão, para única votação, Indicação nº 110/2022, de autoria da 
vereadora Eliane de Souza Galvão, que solicita ao Prefeito Municipal: a 
colocação de bloquetes na Rua Tancredo Neves, em nossa cidade; 
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- Em discussão, para única votação, Indicação nº 111/2022, de autoria da 
vereadora Eliane de Souza Galvão, que solicita ao Prefeito Municipal: a 
colocação de bloquetes na Rua Gorotire, entre a Rua Ouro e Prata e 
a Rua Três, em nossa cidade; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Trigésima Terceira Sessão 
Ordinária, do Segundo Período Legislativo, da Segunda Sessão Anual, 
da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, realizada no 
dia oito do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às 
dezenove horas e trinta minutos, no prédio sede da Câmara Municipal 
de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Vigésima Nona Sessão 
Extraordinária, do Segundo Período Legislativo, da Segunda Sessão 
Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada no dia dez do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte e dois, 
às dezenove horas e trinta minutos, no prédio sede da Câmara 
Municipal de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Trigésima Sessão 
Extraordinária, do Segundo Período Legislativo, da Segunda Sessão 
Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada no dia dez do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte e dois, 
às dezenove horas e cinquenta e dois minutos, no prédio sede da 
Câmara Municipal de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Trigésima Primeira Sessão 
Extraordinária, do Segundo Período Legislativo, da Segunda Sessão 
Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada no dia quatro do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte 
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e dois, às nove horas e dezesseis minutos, no prédio sede da Câmara 
Municipal de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Trigésima Segunda Sessão 
Extraordinária, do Segundo Período Legislativo, da Segunda Sessão 
Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada no dia quatro do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte 
e dois, às nove horas e vinte e sete minutos, no prédio sede da Câmara 
Municipal de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Trigésima Terceira Sessão 
Extraordinária, do Segundo Período Legislativo, da Segunda Sessão 
Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada no dia quatro do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte 
e dois, às nove horas e trinta e sete minutos, no prédio sede da Câmara 
Municipal de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais; 
 
- Em discussão, para única votação, Ata da Trigésima Quarta Sessão 
Extraordinária, do Segundo Período Legislativo, da Segunda Sessão 
Anual, da Décima Legislatura da Câmara Municipal de Xinguara, 
realizada no dia quatro do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte 
e dois, às nove horas e quarenta e um minutos, no prédio sede da 
Câmara Municipal de Xinguara, sendo transmitida nas redes sociais. 

 
Palácio Jair Ribeiro Campos, 09 de novembro de 2022. 

 
 
 

Adair Marinho da Silva 
Presidente 


