
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI 
 

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

 
5ª Sessão Ordinária do V período 18º Legislatura-ANO 2019 

 
Data: 12 de março 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- Sem leitura de atas. 
3- Leitura das matérias:  
 Ofício nº112/2019 SEMAD/Secretaria Municipal de Administração-

PMJ. Encaminha o Projeto de Lei nº02/2019(Que dispõe sobre a 
vinculação da cota de ICMS repassado ao Município de Juruti pelo 
governo do estado do Pará com base em critérios ecológicos e dá 
outras providências) 

 Ofício nº025/2019-Departamento Municipal de Orçamento –
SEPOF/PMJ-Assunto: Resposta ao Ofício nº006/2019-PL 

 Ofício 047/2019-Secreta Municipal de Administração-SEMAD/PMJ 
 
 

II PARTE 

 
          4-Pronunciamento dos vereadores, conforme ordem de inscrição. 

 
 

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

 

 Requerimento verbal de autoria do vereador 
Mário Itiyá Kobayashi (Secretaria de Saúde). 
 

 Indicação nº008/2019 de autoria do vereador 
Mário Itiyá Kobayashi (ao chefe do executivo e 
secretaria de Infraestrutura). 

 

 Indicação nº007/2019 de autoria do vereador 
Mário Itiyá Kobayashi (ao chefe do executivo e 
secretaria de Infraestrutura). 
 

 Indicação nº006/2019 de autoria do vereador 
Mário Itiyá Kobayashi (ao chefe do executivo e 
secretaria de Administração). 
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 Indicação nº005/2019 de autoria do vereador 
Mário Itiyá Kobayashi (ao chefe do executivo e 
secretaria de Infraestrutura). 

 

 Requerimento verbal de autoria do vereador 
Fladimir de Azevedo Andrade (ao chefe do 
executivo municipal). 

 

 Requerimento nº004/2019 de autoria do vereador 
Fladimir de Azevedo Andrade (ao chefe do 
executivo municipal e secretaria de 
Infraestrutura). 

 

 Requerimento nº005/2019 de autoria do vereador 
Fladimir de Azevedo Andrade (ao chefe do 
executivo municipal e secretaria de 
Infraestrutura). 

 

 Requerimento nº002/2019 de autoria do vereador 
Elivan da Silva Rocha (ao chefe do executivo 
municipal e secretaria de Infraestrutura). 

 
 

 Requerimento nº003/2019 de autoria do vereador 
Elivan da Silva Rocha (ao chefe do executivo 
municipal e secretaria de Infraestrutura). 

 
 

 1ºRequerimento verbal de autoria do vereador 
Raimundo Nonato Carvalho (ao secretário de 
Educação). 

 

 2ºRequerimento verbal de autoria do vereador 
Raimundo Nonato Carvalho (ao chefe do 
executivo municipal e secretaria de 
Infraestrutura). 

  
 

 1ºRequerimento verbal de autoria da vereadora 
Dorli Guimarães de Souza (a secretaria de 
Integração Comunitária). 

 

 2ºRequerimento verbal de autoria da vereadora 
Dorli Guimarães de Souza (a secretaria de 
Integração Comunitária e Infraestrutura). 
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  --------------------------------------------------------------------------------- 

Luciany Cristina Lima Bastos 
Secretária de Expediente CMJ 

 
 

 


