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Agenda da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado 
do Pará, da 21ª legislatura, realizada no dia 26 de agosto 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:  

 
 Mensagem do Executivo encaminhando o Projeto de Lei 

nº006/2021, que autoriza o Município de Moju a construir 01 (um) 
Hospital no imóvel localizado na Avenida das Palmeiras, esquina 

com a Rua São João, medindo 53,30X100,55m, Bairro da 

liderança, nesta cidade de Moju e revoga  a Lei nº1000/2021, que 
autoriza o Município a ceder ao Estado  do Pará o uso do imóvel 

localizado na  Avenida das Palmeiras esquina com a Rua São João, 
medindo 70X70 Bairro da liderança, nesta cidade de Moju, para 

construção de uma Creche.  
 

 Projeto de lei nº006/2021, de autoria das vereadoras desta Casa,  

que Institui, em âmbito do Município de Moju, o “Agosto Lilás” como 

mês de proteção à mulher, a ser dedicado à conscientização pelo fim 

da violência contra a mulher, e dá outras providências.  

 

 Projeto de Resolução nº002/2021, de autoria da Mesa Diretora, que 
Cria a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Moju e dá 

outras providências.  
 

 Requerimento nº142/2021 de Autoria do Vereador Alexandre Pinheiro 

Paes, solicitando a Recuperação do Ramal do Barro Alto que liga a 
comunidade Jupuuba a comunidade da Pedreira Médio Rio Moju; 
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 Requerimento nº156/2021 de Autoria da Vereadora Dionete Moraes 
Peniche, solicitando a recuperação do Ramal Santa Terezinha, 

localizado na Vila Santa Cruz neste município. 

 
 Requerimento nº157/2021 de Autoria da vereadora Nilziele da 

Conceição Corrêa, solicitando a Pavimentação da Rua 07 de setembro 
no Sarapoí e Av. Perimetral e Rua Acre no Bairro Almir Gabriel. 

 

 Requerimento nº158/2021 de Autoria do vereador Raimundo Edson 

Duarte Malcher, solicitando a Solicitação a recuperação da 

iluminação pública das comunidades Sacutuba, São Sebastião e 

Igarapé-açú. 

 Requerimento nº159/2021 de Autoria do vereador Edeval Pereira 

Barra, solicitando a Solicitação a reforma completa da Quadra da 

Escola   Antônio de Oliveira Gordo; 

 

   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)____________Resultado da Votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação a Resolução nº002/2021, de autoria 
da Vereadora Eliomar Cruz da Silva; 

 

 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº142/2021 de 

Autoria do Vereador Alexandre Pinheiro Paes; 
 

 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº156/2021 de 

Autoria da Vereadora Dionte Moraes peniche;  
 

 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº157/2021 de 
Autoria da Vereadora Nilziele da Conceição Corrêa; 
 

 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________  
 

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº158/2021 de 
Autoria do Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher; 
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 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº159/2021 de 

Autoria do Vereador Edeval pereira Barra; 
 

 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________ 
 
 

 Encaminho pra as comissões de Legislação, Justiça e Redação 

Final,  e Comissão de Terras o  Projeto de Lei nº006/2021, que 
autoriza o Município de Moju a construir 01 (um) Hospital no 

imóvel localizado na Avenida das Palmeiras, esquina com a Rua São 

João, medindo 53,30X100,55m, Bairro da liderança, nesta cidade 
de Moju e revoga  a Lei nº1000/2021, que autoriza o Município a 

ceder ao Estado  do Pará o uso do imóvel localizado na  Avenida das 
Palmeiras esquina com a Rua São João, medindo 70X70 Bairro da 

liderança, nesta cidade de Moju, para construção de uma Creche. 

Para analise e emissão de Parecer no prazo legal.  
 

 Encaminho para a comissão de Legislação, Justiça e redação Final o 

Projeto de lei nº006/2021, de autoria da Mesa Diretora, que Institui, 

em âmbito do Município de Moju, o “Agosto Lilás” como mês de 

proteção à mulher, a ser dedicado à conscientização pelo fim da 

violência contra a mulher, Para analise e emissão de Parecer no 

prazo legal. 

 

 Encaminho para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final o  
Projeto de Resolução nº002/2021, de autoria da Mesa Diretora, que 

Cria a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Moju, 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 03 de setembro de 2021, às 09:00 horas.  
 

    Plenário Oscar Corrêa de Miranda – Moju/PA, 26 agosto de 2021.  
 

         Presidenta                            Vice - presidenta       

 
    Secretário 


