
 
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 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado 

do Pará, da 21ª legislatura, realizada no dia 24 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 nº173/2021 de Autoria da vereadora Kelly Fernanda da 

S. Felix de Almeida, solicitando a recuperação da praça da 

comunidade São Manoel e reforma do centro comunitário. 
 

 Requerimento nº174/2021 de Autoria dos vereadores Paulo Eduardo 

Costa  de Oliveira e Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando  a  

pavimentação asfáltica, com calçada e meio fio das Travessas João 

Gordo e  Cabanos, bairro da  Pedreira nesta cidade; 
 

 Requerimento nº175/2021 de Autoria do vereador Iranilson Trindade 

da Silva, solicitando  a  recuperação e manutenção da   iluminação 

pública  da Vila Olho D`água Km 40, neste município; 
 

 Requerimento nº176/2021 de Autoria da vereadora Dilcirene Trindade  

Martins, solicitando  que a Mesa Diretora desta  Casa possa   viabilizar 

junto com as demais  Câmaras da região do Baixo Tocantins,  a 

reativação da Associação dos Veredaores. 

 
 

   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 __________ 
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 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº173/2021 de 
autoria da Vereadora Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida; 

 

  Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________ 
 

 

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº174/2021 de 
autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Costa de Oliveira e Nilziele da 
Conceição Corrêa; 

 

 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________ 
 

 

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº175/2021 de     

autoria do vereador Iranilson Trindade da Silva;  
 

 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº176/2021 de 

autoria da vereadora Dilcirene Trindade Martins; 
 

 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________ 

 
    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 01 de outubro de 2021, às 09:00 horas.  
 

    Plenário Oscar Corrêa de Miranda – Moju/PA, 24 setembro de 2021.  

 
         Presidenta                            Vice - presidenta       

 
    Secretário 


