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Agenda da 30ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado do Pará, da 
20ª Legislatura, realizada no dia 01 de novembro de 2019, às 09:00 horas. 
 

1 - Convido os Senhores Vereadores para ocuparem seus lugares no plenário desta 
Casa para o início dos trabalhos da Sessão Ordinária do dia de hoje; 

 
 2- Determino a Senhora Vice-Presidente para fazer a chamada para verificação de 

Quórum dos Senhores Vereadores presentes; 
  
3- Havendo número legal declaro aberta a Sessão Ordinária do dia de hoje, e sob a 

Proteção de Deus e em nome da Comunidade iniciamos os nossos trabalhos; 
 

4- Determino ao Senhor Secretário da Mesa a proceder a leitura de um Versículo da 
Bíblia Sagrada; 

 

5- Determino ao Senhor Secretário da Mesa a proceder a leitura do Expediente 
Escrito assim discriminado. 

 
EXPEDIENTE ESCRITO. 
 

 

✓ Requerimento nº129/19, de autoria do Vereador Aurino Alves Pereira, 

solicitando a construção de 02 (duas) Salas de Aula na Escola da Vila Boa 

Esperança, para atendimento Educacional Especializado do AEE. 
 

✓ Requerimento nº130/19, de autoria do Vereador Gerson Dourão da Costa, 
solicitando informações do Executivo e da COSANPA, sobre o final dos 
trabalhos que estão sendo realizados nas Ruas de nossa cidade. 
 

✓ Requerimento nº131/19, de autoria do Vereador Gerson Dourão da Costa, 
solicitando a realização dos trabalhos de limpeza do sistema de esgoto do 
Terminal Firmino da Silva Santos, especialmente na parte onde funcionam as 
lojas e comércios. 
 

✓ Requerimento nº132/19, de autoria do Vereador Durval Pantoja da Rocha, 
solicitando a reforma da Casa de Apoio dos professores da Comunidade do 
Juquiri, Baixo Rio Moju. 
 

✓ Requerimento nº133/19, de autoria da Vereadora Dionete de Moraes 
Peniche, solicitando a construção de duas Arenas com areia para atender a 
Vila Santa Maria do Trevo e outra no Bairro Nova Aliança. 

 

 

                ORDEM DO DIA: 

 
➢ Determino a Senhora Vice-Presidente a realizar a chamada para verificação de 

Quórum dos vereadores presentes;  
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             Vereadores Presentes _______________________ 
 

➢ Submeto a discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária anterior;  
 

❖ com a palavra o(a) vereador(a)____________ resultado; __________ 
 

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº129/2019 de autoria do 
Vereador Aurino Alves Pereira;  
 

❖ com a palavra o(a) vereador(a)____________ resultado; __________  
 

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº 130/2019, de autoria do 
Vereador Gerson Dourão da Costa;  
 

❖ com a palavra o(a) vereador(a)____________ resultado; __________  
 

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº 131/2019, de autoria do 
Vereador Gerson Dourão da Costa;  
 

❖ com a palavra o(a) vereador(a)____________ resultado; __________ 
 

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº 132/2019, de autoria do 
Vereador Durval Pantoja da Rocha;  

 

❖ com a palavra o(a) vereador(a)____________ resultado; __________  
  

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº 133/2019, de autoria da 
Vereadora Dionete Moraes Peniche;  

 

❖ com a palavra o(a) vereador(a)____________ resultado; __________  
  
, 

  EXPEDIENTE ORAL: 
 

✓ Faculto a palavra aos senhores Vereadores de acordo com a lista de inscrição 
para uso da palavra em explicação pessoal. 

 

❖ com a palavra o (a) vereador (a)____________por ____ minutos. 
 

6- Neste momento declaro encerrada a sessão Ordinária do dia de hoje, e convido os 

senhores vereadores para a próxima Sessão Ordinária que será realizada no dia 08 

de novembro de 2019.  
 

Plenário Oscar Corrêa de Miranda – Moju/PA, 01 de novembro de 2019. 
 

 
Presidente                  Vice-presidente                           Secretário 

 


