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Agenda da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado do Pará, 
da 20ª Legislatura, realizada no dia 26de setembro 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 nº107/019, de autoria do Vereador Aurino Alves 
Pereira, solicitando que o Executivo Municipal, viabilizar através das 
Secretarias Estadual e Municipal  de Transporte a ordenação no  
embarque e desembarque de passageiros na Vila Boa Esperança  Km 50,  
determinando que os ônibus, Vans e  todos os demais transportes 
coletivos, possam  entrar  na Avenida Pará,   realizando naquela via  o 
embarque e desembarque de passageiros, bem como sejam construídas  
04 (quatro) Lombadas na Avenida  Pará. 

Requerimento nº108/019, de autoria da Vereadora Dionete 
Moraes Peniche, solicitando que o Executivo Municipal possa 
autorizar   através da Secretaria Municipal de obra a Compra de 01 (um) 
compressor de 150 libras e 100 (cem) metros de mangueira para 
compressor, que serão utilizados nas limpezas dos Poços Artesianos das 
comunidades do interior de nosso município. 
 

  
                ORDEM DO DIA: 

 
➢ Solicito que a senhora vice-presidente proceda a chamada para verificação 

de Quórum dos Vereadores presentes; 
 
 

❖ vereadores presentes ____________ 
 

➢ Submeto a discussão e aprovação ata da sessão ordinária anterior; 
 

❖ com a palavra o(a) vereador(a)____________ resultado; _________ 
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➢ Submeto a discussão e votação o Requerimentos nº107/19, de autoria do 
Vereador Aurino Alves Pereira  
 

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

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº 108/19, 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 04 de outubro de 2019.  
 

Plenário Oscar Corrêa de Miranda – Moju/PA, 26   de setembro de 2019. 
 
 

Presidente                  Vice-presidente                           Secretário 


