
 
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 

 

 

Agenda da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado 

do Pará, da 21ª legislatura realizada no dia 15 de junho de 2021, às 

15:00 horas. 

 

1-  Convido os senhores vereadores para ocuparem seus lugares no 

plenário desta casa para o início dos trabalhos da sessão 
extraordinária do dia de hoje; 

 

2- Determino a senhora vice-presidente para fazer a chamada para 
verificação de quórum dos vereadores presentes; 

 

3- Havendo número legal, declaro aberta a sessão extraordinária do 
dia de hoje, e Sob a Proteção de Deus e em nome da comunidade, 

iniciamos os nossos trabalhos; 
 

4- determino o senhor secretário da mesa para proceder a leitura de 
um versículo da Bíblia Sagrada; 
 

5- Determino ao senhor secretário da mesa para proceder a leitura do    
expediente, constante na pauta da ordem do dia, assim 
discriminado: 

 

 Parecer Conjunto nº009/2021, das Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação Final e Comissão de Terras, Obras, Serviços 

Públicos, Política Urbana, Política Agrícola e Mineral, referente   ao 

PROJETO DE LEI Nº 05/2021, do Executivo Municipal, 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. 
 

 Submeto a discussão e Votação o Parecer Conjunto nº009/2021e o 

Projeto de Lei nº005/2021, de autoria do executivo Municipal  
 

 Com a palavra o(a) Vereador(a)____________________ 
 

               Resultado da Votação _______________________________________ 
  

6- Neste momento nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

sessão extraordinária do dia de hoje. 
 

Plenário Oscar Corrêa de Miranda – Moju/PA, 15 de junho de 2021. 

 

               presidenta                     vice – presidente                         secretário 
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