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Agenda da 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado 

do Pará, da 21ª legislatura, realizada no dia 17 de setembro 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 nº162/2021 de Autoria da vereadora Dionete Moraes 

Peniche, solicitando  a manutenção com aterramento e ampliação do 

ramal  Santa Terezinha, localizado  na Vila Santa  Cruz; 
 

 Requerimento nº165/2021 de Autoria do vereador Iranilson Trindade 

da Silva, solicitando a  recuperação  de uma ponte localizada na 

Vicinal II, próximo à Vila Olho D’água;  
 

 Requerimento nº168/2021 de Autoria do vereador Márcio de Castro 

Martins, solicitando a abertura de um ramal com extensão de 06 Km, 

interligando o ramal do Gago à Comunidade Nova Vida – Mirindeua –

Baixo-jumbuaçú, bem como a construção de 02 (duas) Pontes no 

referido ramal. 
 

 Requerimento nº169/2021 de Autoria do vereador Edeval Pereira 

Barra, solicitando a  manutenção da iluminação pública da Vila Nova 

Vida (Sococo);  
 

 Requerimento nº170/2021 de Autoria do vereador Raimundo Edson 

Duarte Malcher, solicitando a  reforma e adequação do Porto do Açaí, 

localizado anexo ao mercado municipal;  
 

 Requerimento nº171/2021 de Autoria da vereadora Dilcirene Trindade 

Martins,  solicitando a  construção de uma Quadra Poliesportiva 

coberta anexo a Escola Esperança, localizada no bairro Por do Sol, 

nesta cidade. 
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 Requerimento nº172/2021 de Autoria da vereadora Eliomar Cruz da 

Silva,  solicitando a construção de um porto na vila São Manoel 

(Jambuaçú), que possa atender o grande fluxo das comunidades que 

escoam seus produtos, especialmente o açaí. 

 
 

   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 o Requerimento nº162/2021 de 
Autoria da Vereadora Dionete Moraes Peniche; 

 

 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________ 
 

 

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº165/2021 de 

Autoria do Vereador Iranilson Trindade da Silva; 
 

 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº168/2021 de 

Autoria do Vereador Márcio de Castro Martins; 
 

 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº169/2021 de 
Autoria do Vereador Edeval Pereira Barra; 

 

 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________  
 

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº170/2021 de 

Autoria do Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher; 
 

 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________ 
 

 

 

 

 

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº171/2021 de 

Autoria da Vereadora Dilcirene Trindade Martins; 
 

 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº172/2021 de 
Autoria da Vereadora Eliomar Cruz da Silva; 

 

 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________ 

 
 

 

   EXPEDIENTE ORAL:   
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 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 24 de setembro de 2021, às 09:00 horas.  

 

    Plenário Oscar Corrêa de Miranda – Moju/PA, 17 setembro de 2021.  
 

         Presidenta                            Vice - presidenta       
 

    Secretário 


