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3ª Sessão Ordinária do V período 18º Legislatura-ANO 2019 

 
Data: 26 de fevereiro 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 das Atas da 30ª e 31ª Sessão Ordinária do IV Período-

2018, aprovadas por unanimidade. 
3- Leitura das matérias:  
 Ofício nº046/2019-OAB/OBD-Óbidos-Pá. 
 Ofício n°100/2019-SEMED. 
 Ofício nº051/2019-CMS 
 Terceira e última leitura do Projeto de Lei nº021/2018(institui o código 

sanitário do município de Juruti). 
 
 

II PARTE 
 

          4-Pronunciamento dos vereadores, conforme ordem de inscrição. 
 
 

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

 Requerimento o Projeto de Lei nº001/2019 verbal 
de autoria do vereador Fladimir de Azevedo 
Andrade ( que Institui a obrigatoriedade de 
Estabelecimentos Públicos e Privados de Ens. 
Fundamental do município de Juruti, executarem 
o hino nacional, Estadual e Municipal, e dá outras 
providências) e primeira Leitura. 

 Indicação nº 001/2019 de autoria do vereador 
Mário Kobayashi (ao chefe do executivo 
municipal e a secretaria de Infraestrutura). 

 Indicação nº 002/2019 de autoria do vereador 
Mário Kobayashi (ao chefe do executivo 
municipal). 

 Indicação nº 003/2019 de autoria do vereador 
Mário Kobayashi (ao chefe do executivo 
municipal e a secretaria de Infraestrutura) 
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 Indicação nº 004/2019 de autoria do vereador 
Mário Kobayashi (ao chefe do executivo e a 
secretaria de Infraestrutura). 

 Requerimento verbal de autoria do vereador 
Mário Kobayashi (a defesa civil do município de 
Juruti). 

 Requerimento nº01/2019 de autoria do vereador 
Elivan da Silva Rocha (ao chefe do executivo e a 
secretaria de Infraestrutura). 

 Requerimento verbal de autoria do vereador 
Elivan da Silva Rocha (ao chefe do executivo). 

 Requerimento verbal de autoria do vereador 
Marisson Garcia Batista (Moção de Aplausos a 
Srt Brenda Beltrão). 

 1º Requerimento verbal de autoria do vereador 
Manoel Vitor Morais (à secretaria de 
Infraestrutura). 

 2º Requerimento verbal de autoria do vereador 
Manoel Vitor Morais (à secretaria de 
Infraestrutura). 

 3º Requerimento verbal de autoria do vereador 
Manoel Vitor Morais (à secretaria de 
Infraestrutura). 

 4º Requerimento verbal de autoria do vereador 
Manoel Vitor Morais (à secretaria de 
Infraestrutura). 

 1º Requerimento verbal de autoria do vereador 
Raimundo Nonato Carvalho (à secretaria de 
Infraestrutura). 

 º Requerimento verbal de autoria do vereador 
Raimundo Nonato Carvalho (à secretaria de 
Infraestrutura). 

 3º Requerimento verbal de autoria do vereador 
Raimundo Nonato Carvalho (à secretaria de 
Infraestrutura). 

 4º Requerimento verbal de autoria do vereador 
Raimundo Nonato Carvalho (à secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Pará). 
 

 
 
 

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

Luciany Cristina Lima Bastos 
Secretária de Expediente CMJ 
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