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Agenda da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado do 

Pará, do ano de 2022, da 21ª legislatura, realizada no dia 03 de junho  de 

2022, às 09:00 horas.  
 

 Convido os senhores sereadores para ocuparem seus lugares no plenário 
desta Casa para o início dos trabalhos da sessão srdinária do dia de 
hoje; 

 

 Determino a senhora vice-presidenta para fazer a chamada para 
verificação de quórum dos senhores vereadores;  

 

 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. 
 

 Determino ao senhor secretário da Mesa a proceder a leitura de um 
versículo da Bíblia Sagrada;  

 

 Determino ao senhor secretário da Mesa a proceder a leitura do 
expediente escrito assim discriminado.  

 
     EXPEDIENTE ESCRITO:  
 
 Mensagem do executivo  municipal, encaminhando o Projeto de lei 

nº006/2022, que  autoriza o Poder Executivo  a transformar  em 
perímetro urbano o trecho da rodovia dos Quilombolas, compreendida 
entre a Ponte do Rio Moju  cidade, seguindo até a ponte do Rio Ubá 
 

 Parecer nº010/2022 da comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final,  referente ao  Projeto de Lei nº004/2022, do executivo que  dispõe 
sobre aa denominação das vias da Vila Nova Vida.  
 

 Requerimento nº058/2022, de autoria da vereadora Nilziele da 
Conceição Corrêa, solicitando ao executivo a aquisição de um 
Castramóvel,  para castração de animais de rua de nosso município; 

 

 Requerimento nº060/2022, de autoria da vereadora Cimira Eulália da 
Cruz Sousa, solicitando ao executivo municipal a  implantação da coleta 
seletiva de lixo na comunidade Enviral; 

 

 Requerimento 064/2022, de autoria  do vereador Raimundo Edson 
Duarte Malcher, solicitando ao executivo a construção de uma praça na 
Vila  Arauaí, neste Município. 

 

 Requerimento 065/2022,  de autoria  do vereador Márcio de Castro 

Martins, solicitando a construção de uma Ponte sobre o Igarapé  
Curuperé, ramal dos cearenses 
 

 Requerimento 066/2022,  de autoria  da vereadora Eliomar Cruz da 
Silva, solicitando ao executivo a construção de uma Praça na  
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comunidade ramal da Campina, e a coleta seletiva de lixo na referida 
comunidade. 
 

 Requerimento 067/2022,  de autoria  do vereador Edeval Pereira Barra 
solicitando a construção de uma Praça  na comunidade São Jorge 
estrada da Vila Nova Vida (Sococo). 
 

 Requerimento 068/2022, de autoria do vereador Bruno Medeiros 

Quaresma, solicitado ao executivo municipal a construção de uma  
Praça na comunidade Santana do Alto, Jambuaçú; 

 

 Projeto Resolução nº005/2022, de autoria da Mesa Diretora que dispõe 

sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Proposta 

Orçamentária deste Poder Legislativo para o Exercício Financeiro de 

2023 e dá outras providências. 
 

 Projeto Resolução nº006/2022, de autoria da Mesa Diretora que dispõe 

sobre a reposição  inflacionária dos  servidores e vereadores da Câmara 

Municipal, referente a 2021/2022.   
 

 
      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 nº 058/2022, de autoria 
da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa;   

  

      Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº 060/2022, de autoria 
da vereadora Cimira Eulália da Cruz Sousa; 

 

Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o requerimento 064/2022,  de autoria  
do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher;  
 

 Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 

 
 Submeto a discussçao e votação o requerimento 065/2022,  de autoria  

do vereador Márcio de Castro Martins; 
 

     Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
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 Submeto a discussão e votação o requerimento 066/2022,  de autoria  
da vereadora Eliomar Cruz da Silva; 

 

Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
 
 

 Submeto a discussão e votação o requerimento 067/2022,  de autoria  
do vereador Edeval Pereira Barra; 

 

Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o requerimento 067/2022,  de autoria  
do vereador Edeval Pereira Barra; 

 

Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o Parecer nº000/2022 da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de Lei 
nº004/2022 de autoria do Executivo Municipal,  sobre a denominação 
das vias publicas da Vila Nova Vida. 

 

Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
 

 

 Encaminho pra a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e 

Finanças e Orçamento  o Projeto de Resolução nº005/2022, para analise 
e emissão de parecer no prazo legal; 
 

 Encaminho pra a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e 
Finanças e Orçamento  o Projeto de Resolução nº006/2022, para analise 
e emissão de parecer no prazo legal; 

 

 Encaminho para a comissão de Legislação, Justiça e redação Final o 
Projeto de lei nº006/2022, que autoriza o Poder Executivo  a 

transformar  em perímetro urbano o trecho da rodovia dos Quilombolas, 
compreendida entre a Ponte do Rio Moju  cidade, seguindo até a ponte 
do Rio Ubá, para analise e emissão de Parecer 
 

   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 10 minutos.  
 

 Neste momento declaro encerrada a sessão Ordinária do dia de hoje, e 
convido os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que será 
realizada dia 03  de junho  de 2022.  

 

    Plenário Oscar Corrêa de Miranda – Moju/PA, 01 junho de 2022.  

 
               Presidenta                                                 Vice - presidenta  

Secretário 


