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Data: 08 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- Leitura da ata: 
2- Presença do tenente Wilson Silva do Corpo de Bombeiro de 

Santarém. 
          4- Leitura de matérias: 

 Oficio n°073/2019 –SEMIC.   
 Oficio n°075/2019-SEMIC. 
 Carta n°105/2019-ALCOA. 
 Terceira Leitura do Projeto de lei n°01/2019, de autoria da 

vereadora Andréa Alves, (Que Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
concessionárias de Serviços Públicos de Água e 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) 

 Leitura do Projeto de Lei n°02/2019 de autoria do Vereador 
Manoel Vitor Moraes, (Que Institui o dia do Pastor no município 
juruti)  

 Leitura do Projeto de Lei n°04/2019 de iniciativa do poder 
executivo, (Que Altera a Lei Municipal n°1.140/2016, Que 
Disciplina o horário de funcionamento de bares, lanchonetes, 
casas noturnas e similares, comércios ambulante e eventos 
realizados pela Prefeitura de Juruti, e dá outras providências) 

 Leitura do projeto de Lei n°05/2019 do poder Executivo, (Que 
Dispõe sobre a LDO para o Exercício de 2020). 

 Relatório da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de 
projeto e Obras no Hospital Municipal Francisco Rodrigues de 
barros – CDMJ.  
 

II PARTE 
 

          5-Pronunciamento dos vereadores, conforme ordem de inscrição. 
 
 

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

 Requerimento verbal de autoria do vereador 
Carlos Alberto Batista de Oliveira (moção de 
aplausos - STTR). 

 

 Requerimento verbal de autoria do vereador 
Mário Itiyá (Secretaria de saúde)  

 

 Indicação n°012/2019 de autoria do vereador 
Mário Itiyá (Secretaria de Infraestrutura) 

 

 Indicação n°14/2019 de autoria do vereador 
Mário Itiyá (Secretaria de Educação) 

 

 Requerimento n°15/2019 de autoria do vereador 
Mário Itiyá (Infraestrutura e integração 
comunitária) 

 
 

 Requerimento n°16/2019 de autoria do vereador 
Mário Itiyá (Chefe do Executivo e Secretaria de 
Produção e Abastecimento) 
 

 Requerimento Verbal de autoria do vereador 
Mário Itiyá (Chefe do Executivo Coordenadora da 
Defesa Civil) 

 

 Requerimento verbal de autoria da vereadora 
Andréia Alves da Silva (Secretária de Saúde e 
Secretaria de Educação) 

 

 Requerimento verbal de autoria do vereador 
Manoel Vitor Moraes (secretaria de Infraestrutura)  

 
 

 
 
 
 

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

Luciany Cristina Lima Bastos 
Secretária de Expediente CMJ 

 
 

 


