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Agenda da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado do 

Pará, do ano de 2022, da 21ª legislatura, realizada no dia 10 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:  
 
 Parecer  Conjunto nº º012/2022 das comissões de Legislação, Justiça e 

Redação Final e Finanças e Orçamento, referente ao  Projeto de 
Resolução nº005/2022, da Mesa Diretora que  dispõe sobre   as 
informações do Legislativo Municipal para   fazerem parte da LDO do 
Município de Moju, para o Exercício  de 2023. 

 
 Parecer  Conjunto nº º013/2022 das comissões de Legislação, Justiça e 

Redação Final e Finanças e Orçamento,  referente ao  Projeto de Lei  
nº003/2022, do Executivo Municipal,  que  dispõe sobre   as Diretrizes 
Orçamentárias LDO do Munícipio de Moju, para o Exercício  de 2023.  

  
 Parecer  Conjunto nº º014/2022 das comissões de Legislação, Justiça e 

Redação Final e Finanças e Orçamento,  referente ao  Projeto de 
Resolução nº006/2022, da Mesa Diretora que  dispõe sobre   a 
recomposição salarial dos servidores da Câmara Municipal.  

 
 Parecer nº º015/2022 da comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final,  referente ao  Projeto de Lei nº004/2022, de autoria do Vereador 
Bruno Medeiros Quaresma,  que  Institui  a Semana  da Ciência,  

Tecnologia e Inovação no calendário da educação no município de Moju 
a ser realizada  na terceira semana de outubro. 

 
 Requerimento nº068/2022 de autoria do vereador Bruno Medeiros 

Quaresma, que solicita ao executivo a  substituição da rede elétrica  da 
Escola Municipal  Noêmia Santiago – Vila Ateuazinho; 
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 Requerimento nº070/2022, de autoria da vereadora Eliomar Cruz da 
Silva, solicitando ao executivo a implantação da iluminação publica nas 
Ruas do Bairro Almir Gabriel; 

 
 Requerimento nº071/2022, de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, 

solicitando a  reforma da Escola Municipal  São Vicente -  Vila São 
Vicente- antigo Ramal do Parola 

 
 Requerimento nº072/2022, de autoria da vereadora Nilziele da 

Conceição Corrêa, solicitando que o executivo Municipal possa  

implantar o PROCON  em nosso Município, através de  parceria com o 
Governo do Estado e demais Órgãos; 

 
 Requerimento nº073/2022, de autoria dos  vereadores Dionete Moraes 

Peniche, Eliomar Cruz da Silva, Bruno Medeiros Quaresma, Cimira 
Eulália da C. Sousa, Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida, Márcio de 
Castro Martins, Iranilson Trindade da Silva, Edeval Pereira Barra,  Junil 

Ramos Faro, Alexandre Pinheiro Paes e Raimundo Edson D. Malcher,  
solicitando ao executivo o asfaltamento do perímetro urbano  da Rodovia 
dos Quilombolas que compreende   da ponte da alça viária até a ponte  
do Rio Ubá 
 

 Requerimento 075/2022, de autoria  do vereador Raimundo Edson 
Duarte Malcher, solicitando ao executivo a reforma da ponte da Vila do 
Arauaí. 

 

 Requerimento 076/2022,  de autoria  do vereador Márcio de Castro 
Martins, solicitando a construção de uma Ponte sobre o Igarapé  Turiá 
no Ramal  do Juquirí; 
 

 Requerimento 077/2022,  de autoria  do vereador Iranilson Trindade da 
Silva, solicitando a implantação e iluminação publica da praça  da Vila 

Boa esperança Km 50; 
 

 Requerimento 078/2022, de autoria da vereador junil Ramos Faro, 
solicitando  que seja realizado um trabalho de  pavimentação asfáltica  
na frente das Vilas  do Interior de nosso Município; 

 
 Requerimento 079/2022,  de autoria  da vereadora Dionete Moraes 

Peniche, solicitando ao executivo municipal a recuperação com 
aterramento  dos Ramais Nova Jerusalém e Águapé; 

 

 Correspondência do Partido Liberal Diretório Municipal  
 

      ORDEM DO DIA:  
 
 Determino a Senhora Vice-Presidente a realizar a chamada para 

verificação de quórum dos vereadores presentes;  
 

Vereadores presentes _______________ 
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 Submeto a discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária anterior;  
 

Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________  
 

 

 Submeto a discussão e  primeira votação o Parecer nº013/2022, e o 
Projeto de Lei nº003/2022, de autoria da Chefe do Poder Executivo 

Municipal, que cria a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de 
Moju para o Exercício Financeiro de 2023. 

  

      Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
 

 

 Submeto a discussão votação o Parecer nº012/2022, e o Projeto de 
Resolução nº005/2022, de autoria da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Moju, que cria as Diretrizes Orçamentárias da Câmara 
Municipal de Moju para o Exercício Financeiro de 2023. 

  

      Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
 

 

 Submeto a discussão votação o Parecer nº014/2022, e o Projeto de 
Resolução nº006/2022, de autoria da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Moju, que faz a recomposição salarial dos servidores da 
Câmara Municipal; 

  

      Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
 

 Submeto a discussão votação o Parecer nº015/2022, e o Projeto de 

Resolução nº004/2022, de autoria do Vereador Bruno Medeiros  

Quaresma, que institui a Semana da Ciência, Tecnologia e Inovação 

no calendário da educação no  município .de moju a ser realizada na 

terceira semana do mês de outubro. 
   

      Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o requerimento 068/2022,  de autoria  
do vereador Bruno Medeiros Quaresma;  
 

 Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº 070/2022, de autoria 
da vereadora Eliomar Crus da Silva; 

 

Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o requerimento 071/2022,  de autoria  
do vereador Edeval Pereira Barra;  
 

 Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
 

 Submeto a discussçao e votação o requerimento 072/2022,  de autoria  
da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa; 

 

     Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
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 Submeto a discussão e votação o requerimento 073/2022,  de autoria  
dos vereadores; 

 

Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
 
 

 Submeto a discussão e votação o requerimento 075/2022,  de autoria  
do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher; 

 

Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o requerimento 076/2022,  de autoria  
do vereador Márcio de Castro Martins; 

 

Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o requerimento 077/2022,  de autoria  
do vereador Iranilson Trindade da Silva; 

 

Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o requerimento 078/2022,  de autoria  
do vereador  Junil Ramos Faro; 

 

Com a palavra o(a)____________resultado da votação __________ 
 

 Submeto a discussão e votação o requerimento 079/2022,  de autoria  
da vereadora Dionete Moraes Peniche; 

 

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 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 ......  de junho  de 2022.  

 

    Plenário Oscar Corrêa de Miranda – Moju/PA, 10 junho de 2022.  
 

               Presidenta                                                 Vice - presidenta  
Secretário 


