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19ª Sessão Ordinária do V período 18º Legislatura-ANO 2019 

 
Data: 07 de maio 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 nº072/2019-DEMUTRAN/PMJ. 
 Ofício nº106/2019-Resposta. 
 Ofício nº326/2019-Vig. Sanitária/SEMSA. 
 Ofício nº033/2019-TER. 
 Leitura do Proj. De Lei n°04/2019 que altera a Lei nº1. 104/2016 de 

autoria do executivo (Que disciplina o horário de funcionamento de 
bares, lanchonetes, casas noturnas e similares, comércio de 
ambulantes e eventos realizados pela prefeitura municipal de Juruti e 
dá outras providências). 

 Ofício nº242/2019-SEMAD/PMJ- de autoria do executivo (Encaminha 
o Proj. de Lei nº05/2019-Que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício financeiro de 202 e dá outras 
providências). 

 Segunda leitura do Proj de Lei n001/2019 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). 
 
 

II PARTE 

 
          1-Pronunciamento dos vereadores, conforme ordem de inscrição. 

 
 

III PARTE 
1- Votação de requerimentos propostos pelos vereadores e 

encaminhamento dos mesmos. 
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 1ºRequerimento verbal de autoria do vereador 
Manoel Vitor Morais (ao chefe do executivo 
municipal e Secretaria de Infraestrutura). 
 

 2ºRequerimento verbal de autoria do vereador 
Manoel Vitor Morais (ao chefe do executivo 
municipal e Secretaria de Infraestrutura). 

 

 Leitura do Proj. de lei que institui o “Dia do 
Pastor” 

 

 Requerimento verbal de autoria do vereador 
Carlos Alberto Batista de Oliveira (ao Corpo de 
Bombeiro). 

 

 Requerimento nº006/2019 de autoria do vereador 
Carlos Alberto Batista de Oliveira (ao chefe do 
executivo municipal e Secretaria de Saúde). 
 

 
 

 
 
 

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

Luciany Cristina Lima Bastos 
Secretária de Expediente CMJ 

 
 

 


