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Agenda da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado 

do Pará, da 21ª legislatura, realizada no dia   21 de maio de 2021, 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 nº092/2021 de autoria da vereadora Kelly Fernanda da 

S. Feliz de Almeida, solicitando ao Executivo Municipal, a Construção 

de Praças nas comunidades Quilombolas, Ribeira, Envirateua, 

Conceição do Mirindeua, Jacundai e São João, neste município de 

Moju. 

 
➢ Requerimento nº093/2021 de autoria da vereadora Cimira Eulália da 

Cruz Souza, solicitando ao Executivo Municipal a aquisição de uma 
patrulha mecanizada para atender os agricultores do Alto Moju. 

 

 

➢ Requerimento nº098/2021 de autoria do Vereador Raimundo Edson 
Duarte Malcher, solicitando ao Executivo Municipal a construção de 
uma Praça, e implantação de novos pontos de iluminação pública na 
extensão da Vila Elin, Alto Moju. 
  

➢ Requerimento nº099/2021 de autoria do vereador Paulo Eduardo  
Costa de Oliveira, solicitando a coleta de lixo regular ao longo das 
comunidades do Ramal Primavera.  
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➢ Requerimento nº100/2021, de autoria do vereador Iranilson Trindade 

da Silva, solicitando a Pavimentação do Ramal Jupuuba, com a 

colocação de tubos em três pontos críticos, onde passam igarapes,  

Neste municipio; 

 

➢  Requerimento nº101/2021, de autoria da vereadora Nilzilele da 
Conceição Corrêa, solicitando a construção de um Matadouto 
Municipal em nossa cidade; 
 

➢ Requerimento nº102/2021, de autoria do vereador Junil Ramos Faro, 
solicitando a construção de Lombadas na Ruas de nossa cidade que 

estão sendo asfaltadas; 

 
➢ Requerimento nº103/2021, de autoria do vereador Márcio de Castro 

Martins, solicitando a construção de um Posto de Saúde na 
comunidade do Juquiri, Baixo Moju; 

 

➢ Requerimento nº104/2021, de autoria da vereadora Eliomar Cruz da 
Silva, solicitando a construção de um Sistema de Abastecimento de 
água para atender os moradores do Piriá Velho, localizado no Médio 
Rio Moju.  

 
➢ Requerimento nº105/2021, de autoria dos vereadores Edeval Pereira 

Barra e Bruno Medeiros Quaresma, solicitando a realização de duas 

Audiências Públicas, uma para discutir a questão do Transporte 
Coletivo Intermunicipal e outra para discutir a questão do Transporte 
Público  realizado dentro de nosso município; 

 
➢ Requerimento nº106/2021, de autoria do vereador Bruno Medeiros 

Quaresma, solicitando a Recuperação de toda a Extensão da Rodovia 
dos Quilombolas; 

 
➢ Correspondência do SINTEPP – Moju; 

 
➢ Projeto de Lei nº003/2021, de autoria do vereador Márcio de Castro 

Martins, solicitado a alteração do atual nome da Escola Curuperé, 
localizada na PA 1 252 neste município; 

 
   ORDEM DO DIA:  
 
➢ Determino a Senhora Vice-Presidente a realizar a chamada para 

verificação de Quórum dos vereadores presentes;  

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

➢ Com a palavra o(a) vereador(a)_____________________  
 

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº092/2021 de 

autoria da vereadora Kelly Fernanda da S. Feliz de Almeida; 
 

➢ Com a palavra o(a) vereador(a)_____________________  
 

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº093/2021 de 
autoria da vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza,  

 

➢ Com a palavra o(a) vereador(a)_____________________  

 
➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº098/2021 de 

autoria do Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher,  
 

➢ Com a palavra o(a) vereador(a)_____________________  
 

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº099/2021 de 
autoria do vereador Paulo Eduardo  Costa de Oliveira,  
 

➢ Com a palavra o(a) vereador(a)_____________________  
 

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº100/2021, de 

autoria do vereador Iranilson Trindade da Silva,  
 

➢ Com a palavra o(a) vereador(a)_____________________  
 

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº101/2021, de 
autoria da vereadora Nilzilele da Conceição Corrêa,  
 

➢ Com a palavra o(a) vereador(a)_____________________  
 

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº102/2021, de 
autoria do vereador Junil Ramos Faro; 
 

➢ Com a palavra o(a) vereador(a)_____________________  
 

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº103/2021, de 
autoria do vereador Márcio de Castro Martins,  

 

➢ Com a palavra o(a) vereador(a)_____________________  
 

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº104/2021, de 
autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva,  
 

➢ Com a palavra o(a) vereador(a)_____________________  
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➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº105/2021, de 

autoria dos vereadores Edeval Pereira Barra e Bruno Medeiros 
Quaresma,  
 

➢ Com a palavra o(a) vereador(a)_____________________  
 

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº106/2021, de 
autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma;  
 

➢ Com a palavra o(a) vereador(a)_____________________  
 

➢ Encaminho para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final 

e Comissão de Educação o Projeto de Lei nº003/2021, de autoria do 

vereador Márcio de Castro Martins, solicitado a alteração do atual 
nome da Escola Curuperé, localizada na PA 1 252 neste município.  

 
 
      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 28 de maio de 2021, às 09:00 horas.  
 

 Plenário Oscar Corrêa de Miranda – Moju/PA, 21 de maio de 2021.  
 

Presidenta                            Vice-presidente       
 

Secretário 
 


