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Agenda da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado 

do Pará, da 21ª legislatura, realizada no dia 06 de outubro 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:  
 

 

 
 

 Parecer Conjunto nº014/2021 das comissões de Legislação e Terras, 

Obras e Serviços públicos, referente ao Projeto de Lei nº008/2021 que 

autoriza o município a ceder ao Estado do Pará, o uso do imóvel 

localizado na Avenida Divino Espírito Santo s/n ao lado da unidade 

mista de saúde, medindo 60x60. 
 

 Parecer nº015/2021 da comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final referente ao Projeto de Resolução nº002/2021, que Cria a 

Procuradoria da mulher na Câmara Municipal de Moju e dá outras 

providencias. 
 

 Requerimento nº180/2021, de autoria dos vereadores Dionete  Moraes 

Peniche,  Kelly Fernanda da Silva Feliz de Almeida,  Junil Ramos Faro 

e Iranilson Trindade da Silva, solicitando   que a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente  viabilize parceria  com a Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente,  para que seja realizada a Limpeza  do Rio Ubá, neste 

município.  
 

 Mensagem do executivo municipal encaminhado o Projeto de Lei 

nº009/2021, que  que dispõe sobre a Lei Orçamentária do município 

de Moju, para o exercício financeiro de 2022. 
 

 Edital de Publicação, informando sobre o julgamento das contas da 
Prefeitura Municipal de Moju, referente ao ano de 2007. 
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   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 Parecer Conjunto nº014/2021 das 

comissões de Legislação e Terras, Obras e Serviços públicos, referente ao e o 

Projeto de Lei nº008/2021 que autoriza o município a ceder ao Estado do 

Pará, o uso do imóvel localizado na Avenida Divino Espírito Santo s/n ao 

lado da unidade mista de saúde, medindo 60x60. 
 

 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o Parecer nº015/2021 da comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final referente e o Projeto de Resolução 

nº002/2021, que Cria a Procuradoria da mulher na Câmara Municipal 

de Moju e dá outras providencias. 
 

 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________ 
 
 

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº180/2021, de 

autoria dos vereadores Dionete Moraes Peniche, Kelly Fernanda da 

Silva Feliz de Almeida, Junil Ramos Faro e Iranilson Trindade da Silva,  
 

 Com a palavra o(a)____________Resultado da Votação __________ 
 

 

 Encaminho para a comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei 

nº009/2021, que que dispõe sobre a Lei Orçamentária do município de 

Moju, para o exercício financeiro de 2022, 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 15 de outubro de 2021, às 09:00 horas.  
 

    Plenário Oscar Corrêa de Miranda – Moju/PA, 06 outubro de 2021.  
 
 

         Presidenta                            Vice - presidenta       
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    Secretário 


