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Agenda da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado do Pará, do 
ano de 2022, da 21ª legislatura, realizada no dia 13 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 do dia 02 de  
setembro de 2022

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

 Submeto a discussão e votação a Ata da sessão ordinária anterior

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

 Parecer nº020/2022, de autoria da comissão de Legislação Justiça e Redação 
Final, que  dispõe sobre o Projeto de Lei nº006/2022, de autoria do vereador 
Márcio de Castro Martins,  que declara como Patrimônio Histórico e Imaterial do 
Município de Moju “a Caminhada dos Romeiros Mojuenses” até a cidade de Belém na 
época do círio de Nossa Senhora de  Nazaré.

 Requerimento nº122/2022 de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, 
solicitando ao executivo municipal a construção de uma quadra poliesportiva 
coberta ao lado da Casa Familiar Rural, localizada na Rod. dos Quilombolas neste 
Município.

 Requerimento nº123/2022 de auroria do vereador Márcio de Castro Martins, 
solicitando ao executivo municipal a abertura de 1.300 metros de extensão  no 
ramal da Serrana, entre o terreno do Sr. José Gonçalves (seu Zeca)  e da família 
Lalor.

 Requerimento nº124/2022 de auroria da vereadora Dionete Moraes Peniche, 
solicitando ao executivo municipal a iluminação do campo de futebol da  Vila Santa 
Maria do Trevo;
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 Requerimento nº125/2022 de auroria da vereadora Dionete Moraes Peniche, 
solicitando ao executivo municipal a reforma da Escola Major José Tenório, e da 
quadra com manutenção da iluminação  da mesma.

 Requerimento nº126/2022 de auroria do vereador Edeval Pereira Barra, solicitando ao 
executivo municipal a manutenção  de 03 (três) pontes no ramal Sucutuba;

      ORDEM DO DIA: 

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

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

 Submeto a discussão e votação o Parecer nº020/2022, de autoria da  comissão 
de Legislação Justiça e Redação Final, que  dispõe sobre o Projeto de Lei 
nº006/2022, de autoria do vereador Márcio de Castro Martins;

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

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº122/2022 de autoria do 
vereador Bruno Medeiros Quaresma;

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

 Submeto a discussão e Votação o requerimento nº123/2022 de auroria do 
vereador Márcio de Castro Martins;

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

 Submeto a discussão e Votação o requerimento nº124/2022 de auroria da 
vereadora Dionete Moraes Peniche;

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

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº125/2022 de auroria da 
vereadora Dionete Moraes Peniche;

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

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº126/2022 de auroria do 
vereador Edeval Pereira Barra;

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. 
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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 no próximo dia 20  de setembro  de 2022, às 09:00 horas. 

    Plenário Oscar Corrêa de Miranda – Moju/PA, 13 de setembro de 2022. 

               Presidenta                                                 Vice - presidenta 
Secretário


