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Agenda da 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado do Pará, do 
ano de 2022, da 21ª legislatura, realizada no dia 02 de setembro  de 2022, às 09:00 
horas. 

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

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

 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

 - Submeto a discussão e votação a Ata da sessão ordinária anterior

    - Com a palavra o vereador(a) vereador(a)-------- Resultado -------------

 Requerimento nº 098/2022 de autoria da vereadora Nilziele da Conceição 
Corrêa,  solicitando ao executivo municipal  a construção de lombadas no 
perímetro urbano da rodovia dos Quilombolas, da frente da UPA até a frente 
dos bairros Parque Verde e Bela Vista, nesta cidade. 

 Requerimento nº 110/2022 de autoria do vereador Iranilson Trindade da 
Silva, solicitando ao executivo municipal a iluminação do campo de futebol 
da Vila da Paz, neste município.

 Requerimento nº 117/2022 de autoria do vereador Junil Ramos Faro, 
solicitando ao executivo municipal  a iluminação do campo de futebol da 
comunidade Beiradão.

 Requerimento nº 118/2022, de autoria dos vereadores Raimundo Edson Duarte 
Malcher e Cimira Eulália da Cruz Sousa, solicitando ao executivo municipal a 
recuperação da ponte da Vila Elim, Alto Moju

 Requerimento nº119/2022, de autoria do vereador Márcio de Castro Martins, 
solicitamos ao executivo municipal a construção  de uma quadra poliesportiva 
coberta na comunidade do Curuperé, PA 252  neste município;

 Requerimento nº120/2022, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, 
solicitando ao executivo municipal a abertura de  um ramal com extensão de 100 
(cem)metros no início  da vicinal V, neste munícipio.
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 Requerimento nº121/2022 de auroreia do vereador Bruno Medeiros Quaresma, 
solicitando quem o que o executivo municipal possa firmar convenio com a 
Associação Beneficente Duck Handebol -Moju”,  com sede no  Ramal dos 
Paranaenses, Rua  Arauai – Bairro Novo Horizonte, Moju,  para fornecimento da 
alimentação para os atletas através do programa da merenda escolar. 

    ORDEM DO DIA: 

 Determino a Senhora Vice-Presidente a realizar a chamada para verificação de 
quórum; 
Vereadores presentes _______________

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº98/2022, de autoria da 
vereadora Niulziele da Conceição Corrêa. 

Com a palavra o(a) vereador(a) ____________________________ 

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº110/2022, de autoria do 
vereador Iranilson Trindade da Silva. 

Com a palavra o(a) vereador(a) ____________________________

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº117/2022, de autoria do 
vereador  Junil Ramos Faro.

Com a palavra o(a) vereador(a) ____________________________

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº118/2022, de autoria dos  
vereador Raimundo Edson Duarte Malcher e Cimira Eulália da Cruz Souza.  


Com a palavra o(a) vereador(a) ____________________________

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº119/2022, de autoria do 
vereador  Márcio de Castro Martins. 

Com a palavra o(a) vereador(a) ____________________________  

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº120/2022, de autoria da 
vereadora Dionete Moraes Peniche  


Com a palavra o(a) vereador(a) ____________________________

 Submeto a discussão e votação o Requerimento nº121/2022 de autoria do 
vereador Bruno Medeiros Quaresma. 

Com a palavra o(a) vereador(a) ____________________________  

   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 
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realizada no próximo dia 06  de setembro  de 2022, às 09:00 horas. 

    Plenário Oscar Corrêa de Miranda – Moju/PA, 02 de setembro de 2022. 

               Presidenta                                                 Vice - presidenta 
Secretário


