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Agenda da 29ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado do Pará, do 
ano de 2022, da 21ª legislatura, realizada no dia 21 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 -------------

,

 Requerimento nº139/2022 de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte 
Malcher, Solicitando  ao executivo municipal a construção de uma praça na 
comunidade Sucutuba, Alto Moju.

 Requerimento nº 141/2022 de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte 
Malcher, solicitando a implanatação do sistema de abastecmento de água da 
COSANPA no condomínio residencial prefeito Oton Gomes de Lima;

 Requerimento nº142/2022 de autoria da vereadora Cimira Eulália da Cruz Sousa,  
solicitando ao executivo municipal  a recuperação e ampliação  do ramal da 
Cleuma,  com extensão de 12 Km, localizado atrás da  colônia Água Branca, Alto 
Moju.

 Requerimento nº143/2022 de autoria da vereadora Cimira Eulália da Cruz Sousa,  
solicitando ao executivo municipal a  construção de uma nova escola na 
comunidade Sucurijuquara, ramal do Enviral Alto Moju.

 Requerimento nº144/2022 de autoria do vereador Márcio de Castro Martins,  
solicitando ao executivo municipal a  reforma do posto de saúde da vila do 
Castanhandeua e climatização de uma sala para atendimento médico e 
armazenamento das vacinas, assim como a implantação de novos ventiladores e 
aquisição de uma linha telefônica e internet para suprir as necessidades do posto. 
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 Requerimento nº145/2022 de autoria do vereador Márcio de Castro Martins, 
solicitando ao executivo municipal Terraplanagem com ampliação de 1.500 
metros do ramal do Santa Luzia, localizado na PA 252 vila Renatinha.

 Requerimento nº 146/2022 de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, 
solicitando ao executivo municipal a  pavimentação  asfáltica da frente da vila São 
Bernardino, Rod. dos Quilombolas, Jambuaçú.

 Requerimento nº147/2022, de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, 
solicitando a pavimentação asfáltica da frente da comunidade Nossa Senhora das 
Graças.

 Requerimento nº148/2022 de autoria do vereador Iranilson Trindade da Silva, 
solicitando ao executivo municipal a  construção de uma praça em nossa cidade, 
para atender exclusivamente as crianças de nosso município.

 Requerimento nº 149/2022,de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, 
solicitando a limpeza, reforma do muro e abertura do nome do cemitério da 
comunidade Camurituba Beira, bem como a contratação de um zelador para 
cuidar do mesmo.

 Requerimento nº150/2022 de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, 
solicitando a construção em alvenaria, da estrutura da caixa d’água do bairro 
Parque Verde.

 Requerimento nº151/2022, de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, 
solicitando a recuperação com terraplanagem do ramal que dá acesso a 
comunidade Nossa Senhora Aparecida, com extensão de 2 Km, localizada no Alto 
Moju.

 Requerimento nº152/2022, de autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva, 
solicitando, recuperação da estrutura da caixa d’água da comunidade do Piquiá, 
localizada no ramal Pau-da-Isca

 Requerimento nº153/2022, de autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva, 
solicitando, solcitando a abertura de um ramal com extensão de 2(dois) 
quilômetros,  na margem esquerda do rio Moju, comununidade Juquiri, para 
atender a Associação Remanescente de Quilombolas. 

 Requerimento nº 154/2022 de autoria dos vereador Raimundo Edson Duarte 
Malcher e Eliomar Cruz da Silva, solicitando a implantação do sistema de 
abastecimento de água da COSANPA no condomínio residencial Laércio 
Barbalho;

 Requerimento nº155/2022, da mesa diretora que através da procuradoria da 
mulher, solicita sessão especial dia 27-10-22, em homenagem ao Outubro Rosa; 
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 Requerimento nº156/2022, de autoria da vereadora Kelly Fernanda da S. Felix 
de Almeida, solicitando ao executivo municipal a construção  de uma praça na 
comunidade Moju-Miri, enfrente a Igreja Assembleia de Deus;

      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 nº139/2022 de autoria do 
vereador Raimundo Edson Duarte Malcher.

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

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº141/2022 de autoria do 
vereador Raimundo Edson Duarte Malcher.

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

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº142/2022 de autoria da 
vereadora Cimira Eulália da Cruz Sousa.

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

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº143/2022 de autoria da 
vereadora Cimira Eulália da Cruz Sousa.

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

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº144/2022 de autoria do 
vereador Márcio de Castro Martins.

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

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº145/2022 de autoria do 
vereador Márcio de Castro Martins.

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

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº146/2022 de autoria da 
vereadora Nilziele da Conceição Corrêa.

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

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº147/2022 de autoria da 
vereadora Nilziele da Conceição Corrêa.

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

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº148/2022 de autoria do 
vereador Iranilson Trindade da Silva.
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Com a palavra o(a) vereador(a) ____________________________     

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº149/2022 de autoria da 
vereadora Dionete Moraes Peniche.

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

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº150/2022 de autoria da 
vereadora Dionete Moraes Peniche.

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

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº151/2022 de autoria do 
vereador Edeval Pereira Barra.

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

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº152/2022 de autoria da 
vereadora Eliomar Cruz da Silva.

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

 Submeto a discussão e votação o requerimento nº153/2022 de autoria da 
vereadora Eliomar Cruz da Silva.



Com a palavra o(a) vereador(a) ____________________________     
 Submeto a discussão e votação o requerimento nº154/2022 de autoria dos 

vereadores Raimundo Edson D. Malcher e Eliomar cruz da Silva.


Com a palavra o(a) vereador(a) ____________________________     
 Submeto a discussão e votação o requerimento nº155/2022 de autoria da mesa 

diretora.


Com a palavra o(a) vereador(a) ____________________________ 
 Submeto a discussão e votação o requerimento nº156/2022 de autoria da 

vereadora Kelly Fernanda.


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 
realizada no próximo dia _____   de outubro  de 2022, às 09:00 horas. 

    Plenário Oscar Corrêa de Miranda – Moju/PA, 21 de outubro  de 2022. 

               Presidenta                                                 Vice - presidenta 
Secretário


