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18ª Sessão Ordinária do V período 18º Legislatura-ANO 2019 

 
Data: 30 de abril 2019 

 
PAUTA DA ORDEM DO DIA 

 
I PARTE 

 
1- Abertura da sessão com a leitura da bíblia, em seguida chamada 

dos vereadores, com registro dos presentes e justificativa dos 
ausentes. 

2- Com leitura e aprovação de ata. 
3- Leitura das matérias:  
 Ofício nº284/2019-SEMSA/PMJ. 
 Ofício nº288/2019-SEMSA/PMJ 
 Ofício nº099/2019-COSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 Convite da ALCOA para os vereadores. 
 Ofício nº 060/2019-DEMUTRAN. 
 Ofício Circular nº019/2019-SEMSA-PMJ. 
 Primeira leitura do Proj de Lei nº001/2019 de autoria da vereadora 

André Alves da Silva (Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
concessionárias de serviços públicos de água, luz e telefone, 
Agências bancárias e demais estabelecimentos de crédito do 
município de Juruti, colocarem a disposição dos usuários, clientes ou 
não, pessoal suficiente no tratamento digno e profissional aos 
usuários dos serviços e dá outras providências). 

 Terceira Leitura do Proj. de lei nº001/2019 de autoria do vereador 
Manoel Vitor Morais (Que proíbe a inauguração de Obras Públicas 
Municipais inacabadas, ou que não possam ser usufruídas de 
imediato pela população e dá outras providências) 
 
 
 

II PARTE 

 
          4-Pronunciamento dos vereadores, conforme ordem de inscrição. 

 
 

III PARTE 
5-Votação de requerimentos propostos pelos vereadores e 
encaminhamento dos mesmos. 

 
 

 

 Requerimento nº003/2019 de autoria do vereador 
Carlos Alberto Sarmento Roberto (ao chefe do 
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executivo municipal e Secretaria de 
Infraestrutura). 
 

 Requerimento verbal de autoria da vereadora 
Andréa Alves da Silva (Secretaria de Educação). 

 

 Requerimento nº013/2019 de autoria da 
vereadora Andréa Alves da Silva (Secretaria de 
Educação e Procuradoria do município). 

 

 Requerimento nº014/2019 de autoria da 
vereadora Andréa Alves da Silva (ao Demutran e 
secretaria de Infraestrutura). 

 

 Requerimento nº015/2019 de autoria da 
vereadora Andréa Alves da Silva (ao Chefe do 
executivo e secretaria de Educação). 

 

 Requerimento nº012/2019 de autoria do vereador 
Fladimir de Azevedo Andrade (ao Chefe do 
executivo e secretaria de Infraestrutura). 

 

 Requerimento nº013/2019 de autoria do vereador 
Fladimir de Azevedo Andrade (ao Chefe do 
executivo, secretaria de Educação e secretaria de 
Infraestrutura). 

 

 Requerimento verbal de autoria do vereador 
Fladimir de Azevedo Andrade (ao Chefe do 
executivo e coordenador da Defesa Civil do 
Município). 

 

 Requerimento verbal de autoria do vereador 
Raimundo Nonato Carvalho (ao Chefe do 
executivo e secretaria de Integração Comunitária 
e secretaria de Infraestrutura). 

 

 1ºRequerimento verbal de autoria do vereador 
Manoel Vitor Morais (ao Chefe do executivo e 
secretaria de Integração Comunitária e secretaria 
de Infraestrutura). 

 

 2ºRequerimento verbal de autoria do vereador 
Manoel Vitor Morais (ao Chefe do executivo e 
secretaria de Integração Comunitária e secretaria 
de Infraestrutura). 
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 3ºRequerimento verbal de autoria do vereador 
Manoel Vitor Morais (ao Chefe do executivo e 
secretaria de Integração Comunitária e secretaria 
de Infraestrutura). 

 

 Requerimento verbal de autoria da vereadora 
Dorli Guimarães de Souza (ao Chefe do 
executivo e secretaria de Integração Comunitária 
e secretaria de Infraestrutura). 

 

 1ºRequerimento verbal de autoria do vereador 
Mário Itiyá Kobayashi (A mesa diretora da CMJ). 

 
 

 2ºRequerimento verbal de autoria do vereador 
Mário Itiyá Kobayashi (secretaria de 
Infraestrutura). 

 

 3ºRequerimento verbal de autoria do vereador 
Mário Itiyá Kobayashi (secretaria de 
Administração: Subprefeito de Juruti-Velho). 
 

 4ºRequerimento verbal de autoria do vereador 
Mário Itiyá Kobayashi (secretaria de 
Infraestrutura). 

 
 

 5ºRequerimento verbal de autoria do vereador 
Mário Itiyá Kobayashi (Convite a ALCOA). 
 

 6ºRequerimento verbal de autoria do vereador 
Mário Itiyá Kobayashi (Convite a coordenação da 
UFOPA). 
 

 
 

 
 
 

  --------------------------------------------------------------------------------- 

Luciany Cristina Lima Bastos 
Secretária de Expediente CMJ 

 
 

 


