
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI 
 

Rua da Saudade S/N, Centro-Juruti/Pará 
Contato: (93) 99978-3401 

 

Ata Da 31ª Sessão Ordinária do 5ª Período Do 18ª Legislatura Da Câmara 

Municipal de Juruti, Realizada Em  

Data 25 junho 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: 
3-Leitura de matérias: 
 

 Ofício circula n°04/19 da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SEMMA) PMJ. 
 

 Ofício n°006/19/CMJ, (que encaminha parecer Conjunto 
n°06/19 ao projeto de Lei n°003/19 de iniciativa do chefe 
do poder Executivo Municipal n°1. 085/2014, que autoriza 
o poder executivo a aderir ao ``Programa Mais Médicos´´ e 
conceder ajuda de custo em pecúnia aos profissionais 
vinculados ao município de Juruti, e dá outras 
providencias). 

 
 Ofício n°077/19/CMJ- (encaminha parecer conjunto 

n°077/19 ao projeto de Lei n°008/19 de iniciativa do 
Executivo Municipal (que dispõe sobre a concessão de 
Patrimônio cultural e consagra oficialmente no calendário 
Cultural do Município de Juruti, o evento denominado 
festival de praia da comunidade pompom). 

 
 Ofício n°008/19/ CMJ, (encaminha parecer conjunto 

n°08/19 ao projeto de lei n°04/19 de iniciativa do chefe do 
Executivo municipal que Altera a lei Municipal n°1.104/16 
que disciplina o horário de funcionamento de bares, 
lanchonetes, casas noturnas e similares, comércios 
ambulante eventos realizados pela prefeitura d Juruti, e dá 
outras providencias). 

 
 

 
II PARTE 
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          4-Pronunciamento dos vereadores, conforme ordem de inscrição. 

 
 

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

 1º Requerimento Verbal de autoria do vereador 
Mário Itiyá (Infraestrutura e Educação). 
 

 2° Requerimento Verbal de autoria do vereador 
Mário Itiyá (Secretaria de Infraestrutura). 

 

 3° Requerimento Verbal de autoria do vereador 
Mário Itiyá (Secretaria de Saúde). 

 

 4° Requerimento Verbal de autoria do vereador 
Mário Itiyá (Secretaria do Meio Ambiente).  

 
  

 

 1°Requerimento Verbal de autoria do vereador 
Lucimir Pereira (Secretaria de Infraestrutura).  
 

 2°Requerimento Verbal de autoria do vereador 
Lucimir Pereira (Secretaria de Infraestrutura). 

 

 3°Requerimento Verbal de autoria do vereador 
Lucimir Pereira (Secretaria de Infraestrutura e 
Integração Comunitária). 

 

 Requerimento Verbal de autoria do vereador Manoel 
Vitor Moraes (Secretaria de Infraestrutura e 
Educação e Integração Comunitária). 
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  --------------------------------------------------------------------------------- 

Luciany Cristina Lima Bastos 
Secretária de Expediente CMJ 

 
 

 


