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Agenda da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado 

do Pará, da 21ª legislatura, realizada no dia 09 de junho 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:  
 

➢ Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº001/2021, que altera o 
art. 180 da Lei Orgânica do Município de Moju visando universalizar a 

gratuidade do transporte coletivo a todas as pessoas com qualquer tipo 
de deficiência 

 

➢ Mensagem do Executivo encaminhando o Projeto de Lei nº005/2021, que 
Autoriza o Município de Moju a ceder ao Estado do Pará para uso do 

imóvel localizado na Avenida das Palmeiras esquina com a Rua São joão, 
medindo 70x70 m, bairro da Liderança, nesta cidade de Moju, para 
construção de 01 (uma) Creche  
 

➢ Requerimento nº122/2021, de autoria dos vereadores Junil Ramos 
Faro e Alexandre Pinheiro Paes, solicitando ao executivo a reforma 
completa do Estádio João Cardoso - Cardosão; 

 

➢ Requerimento nº123/2021, de autoria do vereador Paulo Eduardo 
Costa de Oliveira, solicitando a implantação e Manutenção de 

Iluminação Púbica nas comunidades Areia branca, Deus Proverá, 

Príncipe da Paz, 2 que não sabe, São Miguel, Castanheira, Fazendinha, 
Santana do Alto, Bom Jesus, Laranjal, Caratateua e Trindade, localizadas 

no Ramal Primavera, e Implantação nas comunidades onde ainda não 
existe. 

➢ Requerimento Nº 124/2021, de autoria da vereadora Dionete Moraes 
Peniche, solicitando a Pavimentação asfáltica da Travessa Rosa 
Corrêa Martins, Bairro Paraiso; 
 

➢ Requerimento Nº 125/2021, de autoria do vereador Raimundo Edson 
Duarte Malcher, solicitando a inclusão no grupo prioritário de 
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vacinação contra Covid-19, os taxistas, mototaxistas e motoristas de 

ônibus de linhas municipais.  
 

➢ Requerimento Nº 126/2021, de autoria da Vereadora Kelly Fernanda 
da S. F. de Almeida, solicitando a reforma da Ponte da Comunidade 
Beiradão Km 40; 

 
➢ Requerimento Nº127/2021, de autoria do vereador Edeval Pereira 

Barra, solicitando ao executivo municipal a Implantação de Dois 
Portais nas entradas dos condomínios residências Oton Gomes de 
Lima e Laercio Barbalho, com construção de Lombadas naqueles 
perímetros  

 

➢ Requerimento Nº 128/2021, de autoria da vereadora Cimira Eulália da 

Cruz Souza Solicitando a Implantação de Escola Técnica 
Profissionalizante voltada para a agricultura, na Região do Alto Moju e 
Cairarí. 

 

➢ Requerimento nº129/2021, de Autoria da Vereadora Nilziele da 
Conceição Corrêa Solicitando ao executivo a Implantação de Novos 
Sistemas de Abastecimento de Água nas comunidades, Bom Futuro, 

Bom Prazer, Ouro e Conceição, Baixo Poacê. 
 

➢ Requerimento nº130/2021, de Autoria do Vereador Bruno Medeiros 
Quaresma, solicitando ao Executivo a implantação de Cursinho 
Preparatório Gratuito, visando atender as pessoas que forem realizar 
o concurso público do Município de Moju, que será realizado ainda 

este ano. 
 

➢ Requerimento nº 131/2021, de autoria  da Vereadora Eliomar Cruz 
da Silva, solicitando ao Executivo uma Ação Itinerante  de Vacinação 
contra a Covid-19, nas comunidades da Pedreira e Bom Jardim, 

Médio Rio Moju, bem como nas demais comunidades da região. 
 

➢ Requerimento nº 132/2021, de autoria do Vereador Márcio de castro 
Martins, solicitando ao executivo municipal, a Pavimentação  
asfáltica, com meio fio a calçadas da Avenida João Paulo II, nesta 
cidade; 

 
   ORDEM DO DIA:  
 

➢ Determino a Senhora Vice-Presidente a realizar a chamada para 
verificação de Quórum dos vereadores presentes;  
 

➢ Vereadores Presentes _______________ 
 

➢ 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 nº122/2021 de 

autoria dos vereadores Junil Ramos Faro e Alexandre Pinheiro Paes  
 



 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU 
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO 

Travessa da Saudade Nº 150 CEP.: 68.450-000 – Telefax.: (091) 3756-1151 – Moju - PA 
CNPJ.: 22.942.791/0001-01    E-mail: camaramoju@ig.com.br 

 

 

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

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº123/2021, de 

autoria do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira,  
 

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

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº123/2021, de 

autoria do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira,  
 

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

 

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº124/2021 de 
autoria da Vereadora Dionete Moraes Peniche,  
 

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

 

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº125/2021 de 
autoria do Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher,  
 

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

 

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº126/2021, de 
autoria da vereadora Kelly Fernanda da Silva Felix de Almeida; 
 

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

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº127/2021, de 
autoria do vereador Edeval Pereira Barra,  
 

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

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº128/2021, de 

autoria da vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza,  
 

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

 

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº129/2021 de 

autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa,  
 

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

 

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº130/2021 de 
autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma  
 

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

➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº131/2021 de 
autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva 
 

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

 
➢ Submeto a discussão e votação o Requerimento nº132/2021 de autoria 

do vereador Marcio de Castro Martins;  

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

➢ Encaminho para a comissão de Legislação, Justiça e Redação Final o 

Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal nº001/2021, que Altera o 
art. 180 da Lei Orgânica do Município de Moju visando universalizar a 
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gratuidade do transporte coletivo a todas as pessoas com qualquer tipo 

de deficiência, para analise e emissão de parecer no prazo legal; 

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

Comissão de Terras, Obras e serviços Públicos  o Projeto de lei 
nº005/2021, que Autoriza o Município de Moju a ceder ao Estado do 

Pará para uso do imóvel localizado na Avenida das Palmeiras esquina 
com a Rua São João,  medindo 70x70 m, bairro da Liderança, nesta 
cidade de Moju, para construção de 01 (uma) Creche, para analise e 

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.  
 

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 11 de junho de 2021, às 09:00 horas.  
 

 Plenário Oscar Corrêa de Miranda – Moju/PA, 10 Junho de 2021.  
 
 

Presidenta                            Vice-presidente       
 

Secretário 


