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Agenda da 28ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado do Pará, do 
ano de 2022, da 21ª legislatura, realizada no dia 14 de outubro  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 -------------

,

 localizado na comunidade São Sebastião Km 40 da PA 252 Moju/Acará.
 Requerimento nº135/2022 de autoria da vereadora Nilziele da conceição Corrêa, 

solicitando ao executivo municipal a  pavimentação asfáltica da frente da  vila Bom 
Jesus do Ouro.

 Requerimento nº136/2022 de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, 
solicitando ao executivo municipal o funcionamento  do posto de saúde da vila do 
Castanhandeua pelo período da manha e da tarde.

 Requerimento nº137/2022 de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, solicitando 
ao executivo municipal a  construção da escola da comunidade Nossa Senhora 
Aparecida, alto Moju.

 Requerimento nº138/2022 de autoria da vereadora Kelly Fernanda da Silva F. de 
Almeida, solicitando ao executivo municipal a  recuperação do ramal  duas irmãs e 
construção de duas pontes no referido ramal. 

 Requerimento nº139/2022 de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte 
Malcher, Solicitando Solicita que a secretaria  municipal  de saúde possa 
disponibilizar uma equipe de servidores para  auxiliar  através de orientações  
especificas  aos concorrentes  aos cargos de   Agente Comunitário de Saúde-
ACS e Agente Comunitário de Endemias-ACE  do  concurso Público Municipal.

 Requerimento nº140/2022 de autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva, 
solicitando ao executivo municipal a  implantação de um micro sistema de 
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abastecimento de água na vila da Civica, localizada na comunidade Conceição do 
Mirindeua. 

 Requerimento nº141/2022 de autoria da vereadora Cimira Eulália da Cruz Sousa,  
solicitando ao executivo municipal a  recuperação e ampliação com mais 6 Km do 
ramal do Paiva, localizado na colônia  da Vila Soledade  

 Indicação nº011/2022, de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma. Que 
dispõe sobre a carga horária para servidores públicos municipais que possuem 
deficiência. 

      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 requerimento nº135/2022 de autoria da 
vereadora Nilziele da Conceição Corrêa.

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

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº136/2022 de autoria do 
vereador Bruno Medeiros Quaresma .

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

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº137/2022 de autoria do 
vereador Edeval Pereira Barra.

Com a palavra o(a) vereador(a) ____________________________  
 Submeto a discussão e votação o requerimento nº138/2022 de autoria da 

vereadora Kelly Fernanda.

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

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº139/2022 de autoria do 
vereador Raimundo Edson Duarte Malcher.

Com a palavra o(a) vereador(a) ____________________________ 
 Submeto a discussão e votação o requerimento nº140/2022 de autoria da 

vereadora Eliomar Cruz da Silva.

Com a palavra o(a) vereador(a) ____________________________   
 Submeto a discussão e votação o requerimento nº141/2022 de autoria da 

vereadora Cimira Eulália da Cruz Sousa.

Com a palavra o(a) vereador(a) ____________________________     
  
 Submeto a discussão e votação a Indicação nº011/2022,  de autoria do 

vereador Bruno Medeiros Quaresma.

Com a palavra o(a) vereador(a) ____________________________  
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   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 no próximo dia 21   de outubro  de 2022, às 09:00 horas. 

    Plenário Oscar Corrêa de Miranda – Moju/PA, 14 de outubro  de 2022. 

               Presidenta                                                 Vice - presidenta 
Secretário


