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Agenda da 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado do Pará, da 
20ª Legislatura, realizada no dia 22 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. 
 
 

➢ Projeto de Lei nº011/2019 de autoria da vereadora Maia Nilda 
Pacheco Bitencourt  que torna Patrimônio Imaterial , Material e 
Cultural do Município de Moju a Paroquia e o Círio do Divino 
Espirito Santo.  

 

➢ Parecer Conjunto nº009/2019, das Comissão de Assistência e 
Legislação, referente ao Projeto de nº 003/19, que dispõe sobre a 
Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial , cria a 
Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial .  
 

➢ Parecer nº010/2019 da Comissão de Legislação,  Justiça e Redação 
Final referente ao Projeto de Lei nº009/2019 de autoria da 
vereadora Maia Nilda Pacheco Bitencourt  que torna Patrimônio 
Imaterial e Cultural do Município de Moju a Guarda do Divino 
Espírito Santo; 

 

➢ Parecer nº011/2019 da Comissão de Legislação,  Justiça e Redação 
Final referente ao Projeto de Lei nº 010/2019 de autoria da 
vereadora Maria Nilda Pacheco Bitencourt,  que Declara as Igrejas 
da Assembleia  de Deus da Comunidade da Consagração e da Igreja 
sede como patrimônio imaterial,  cultural e histórico da cidade de 
Moju; 
 

✓ Requerimento nº140/2019 de autoria da vereadora Maria Nilda 

Pacheco Bitencourt,  solicitando  a Mesa Diretora a realização de 

uma Homenagem a todos os Ex-Vereadores Constituintes do 

Município de Moju,  em comemoração aos29 anos da promulgação 

da 1ªLei Orgânica;   
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✓ Requerimento nº141/2019 de autoria da vereadora Cimira   

Eulália da cruz Souza, solicitando  do executivo atendimento de 

primeiros socorros nas comunidades Prainha e Umarizal,  Alto 

Moju  
 
 

➢  Requerimento nº142/2019 de autoria da vereadora Cimira   
Eulália da cruz Souza, solicitando  do executivo providências 
urgentes através da Secretaria Munic ipal de Meio Ambiente , com 
relação a Retirada ilegal  do Seixo na Região do Alto Rio Moju.  

 

✓ Requerimento nº143/2019 de autoria da vereadora Maria Nilda 

Pacheco Bitencourt,  solicitando  a Mesa Diretora a realização de 

uma Sessão Especial em homenagem aos 53 anos de Evangelização 

da Assembleia de Deus em Moju; 
 

➢ Requerimento nº144/19, de autoria do Vereador Gerson Dourão da Costa, 
solicitando a realização de uma Audiência Pública na Casa 
Familiar Rural  no dia 05de dezembro, onde iremos discutir a  
situação dos 04 postos de saúde do Território Quilombola e a  
possível implantação de uma UBS no referido território.   
 

➢ Requerimento nº145/19, de autoria do Vereador Walber Pacheco Silva, 
solicitando a Presença nesta Casa do secretário municipal de 
saúde e o Diretor do Hospital  Divino Espirito Santo,  para que 
possam prestar informações sobre a questão da saúde em nosso 
Município.  
 

➢ Requerimento nº146/19, de autoria do Vereador Laércio Martins dos 
santos, solicitando a implantação do CRAS nas comunidades 
Estirão do Mamão e Palmeirinha (Baixo Rio  Moju) e comunidades  
Limoeiro, Jupuubinha e  São Sebastião (Alto Moju)  
    

➢ Requerimento nº147/19, de autoria da Vereadora Dionete Moraes Peniche, 
solicitando a implantação de um Sistema de abastecimento de 
água no Bairro Januário Vila Nova Vida e a implantação de 
iluminação Pública no bairro Novo também na Vila Nova Vida 
 

➢ Indicaçaonº007/2019 de autoria do Vereador Gerson Dourão da Costa, 
Indicando ao Executivo a elaboração de Projeto de lei reajustando os 
subsídios dos conselheiros e conselheiras tutelares do município de MOJU; 
 

➢ Indicaçaonº008/2019 de autoria do Vereador André Luís Peres da 
Natividade, Indicando a Assembleia Legislativa do Estado a elaboração de 
Projeto de Lei visando tornar a Rodovia dos Quilombolas em PA;  
 

                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 Segunda Votação o Parecer Conjunto 
nº009/2019, das Comissão de Assistência  e Legislação, referente 
ao Projeto de nº003/19, que dispõe sobre a Política Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial , Cria a Secretaria Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial .  

 

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

➢ submeto a discussão e votação o Parecer nº010/2019 da Comissão 
de Legislação,  Justiça e Redação Final referente ao Projeto de Lei 
nº009/2019 de autoria da vereadora Maia Nilda Pacheco 
Bitencourt  que torna Patrimônio Imaterial e Cultural do 
Município de Moju a Guarda do Divino Espírito Santo ; 

 

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

➢ submeto a discussão e votação o Parecer nº011/2019 da Comissão 
de Legislação,  Justiça e Redação Final referente ao Projeto de Lei 
nº 010/2019 de autoria da vereadora Maria Nilda Pacheco 
Bitencourt,  que Declara as Igrejas da Assembleia  de Deus da 
Comunidade da Consagração e da Igreja sede como patrimônio 
imaterial,  cultural e histórico da cidade de Moju ; 
 

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

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº 140/2019, de autoria da 
Vereadora Maria Nilda Pacheco Bitencourt;  

 

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

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº 143/2019, de autoria da 
Vereadora Maria Nilda Pacheco Bitencourt;  

 

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

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº 141/2019, de autoria da 
Vereadora Cimira Eulália da cruz Souza;  

 

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

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº 142/2019, de autoria da 
Vereadora Cimira Eulália da crus Souza;  

 

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

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº 144/2019, de autoria do 
Vereador Gerson Dourão da Costa;  

 

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

• Submeto a discussão e votação a Indicação nº 007/2019, de autoria do 
Vereador Gerson Dourão da Costa;  
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• com a palavra o(a) vereador(a)____________ resultado; __________ 
 

• Indicaçaonº008/2019 de autoria do Vereador André Luis Peres da 
Natividade; 
 

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

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº 145/2019, de autoria do 
Vereador Walber Pacheco Silva;  

 

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

➢ Encaminho para a comissão de legislação  Projeto de Lei nº 
011/2019 de autoria da vereadora Maria Nilda Pacheco 
Bitencourt,  para analise emissão de Parecer no prazo legal;  

  
  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. 
 

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 29 
de novembro de 2019.  
 

Plenário Oscar Corrêa de Miranda – Moju/PA, 22 de novembro de 2019. 
 
 

Presidente                  Vice-presidente                           Secretário 
 


