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Agenda da 31ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado do 

Pará, do ano de 2022, da 21ª legislatura, realizada no dia 04 de novembro  

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 -------------  
 

 

 
 

, 

 

 

➢ Parecer  nº021/2022 da comissão de Finanças e Orçamento,  referente ao 
Projeto de Lei nº011/2022, do executivo municipal,  que dispõe sobre a Lei 

Orçamentária do município de Moju para o ano de 2023 
 

➢ Requerimento nº157/2022 de autoria do  vereador Bruno Medeiros 
Quaresma,  solicitando que  executivo municipal cobre das empresas 

prestadoras dos serviços de internet, a substituição dos cabos  de 
transmissão  das mesmas. 
 

➢ Requerimento nº158/2022 de autoria da vereadora Kelly Fernanda da S. 
Felix de Almeida, solicitando ao executivo municipal a climatização da 

escola  São Sebastião, localizada no comunidade  Ribeira, Baixo Moju; 
 

➢ Requerimento nº159/2022 de autoria da vereadora Nilziele da Conceição 

Corrêa, solicitando ao executivo municipal a pavimentação asfáltica da 
frente do posto de saúde e da casa familiar rural, Rod. dos Quilombolas; 

 

 

➢ Requerimento nº160/2022 de autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva, 
solicitando ao executivo municipal a reforma e climatização do posto de 

saúde da comunidade Jupuubinha, Alto Moju; 
 

 

➢ Requerimento nº161/2022 de autoria do vereador Raimundo Edson 
Duarte Malcher, solicitando ao executivo municipal a reforma e ampliação 

da praça da Vila da Soledade. 
 

➢ Requerimento nº162/2022 de autoria do vereador Raimundo Edson 

Duarte Malcher, solicitando ao executivo municipal a reforma da escola 



 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU 
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO 

Travessa da Saudade Nº 150 CEP.: 68.450-000 – Telefax.: (091) 3756-1151 – Moju - PA 
 CNPJ.: 22.942.791/0001-01    E-mail: camara@cmmoju.pa.gov.br 

 

 

Nossa Senhora do Carmo, e recuperação do ramal que dá acesso à 

mesma. 
 

➢ Requerimento nº163/2022 de autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva, 
solicitando ao executivo municipal a reforma da escola Santa Ana 

Cristina, localizada no ramal Pau da Isca; 
 

➢ Requerimento nº164/2022 de autoria da vereadora Dionete Moraes 
Peniche, solicitando ao executivo municipal a implantação de uma linha 
de ônibus para atender os moradores do ramal do Martinho, Jambuaçú. 

 
➢ Requerimento nº166/2022 de autoria da vereadora Nilziele da Conceição 

Corrêa, solicitando sessão especial no dia 18.11.2022,  para celebrar o Dia 

Nacional da Consciência Negra. 
 

➢ Requerimento nº167/2022 de autoria do vereador Márcio de Castro 
Martins, solicitando ao executivo municipal a pavimentação asfáltica da 
frente da comunidade Deus Proverá, Ramal Primavera; 

 
➢ Requerimento nº168/2022 de autoria do vereador Márcio de Castro 

Martins, solicitando ao executivo municipal a pavimentação asfáltica da 
frente da Vila de Santana do Alto, Jambuaçú; 

 
 

      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 primeira  votação o Parecer nº021/2022 da 

comissão de Finanças e Orçamento e o Projeto de Lei nº011/2022. 
 

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

➢ Submeto a discussão e votação o requerimento nº157/2022 de autoria do 

vereador Bruno Medeiros Quaresma. 
 

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

 

➢ Submeto a discussão e votação o requerimento nº158/2022 de autoria da 

vereadora Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida. 
 

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

➢ Submeto a discussão e votação o requerimento nº159/2022 de autoria da 

vereadora Nilziele da Conceição Corrêa. 
 

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

➢ Submeto a discussão e votação o requerimento nº160/2022 de autoria da 

vereadora Eliomar Cruz da Silva. 
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Com a palavra o(a) vereador(a) ____________________________  
     

➢ Submeto a discussão e votação o requerimento nº161/2022 de autoria do 

vereador Raimundo Edson Duarte Malcher. 
  

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

➢ Submeto a discussão e votação o requerimento nº162/2022 de autoria do 

vereador Raimundo Edson Duarte Malcher. 
  

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

➢ Submeto a discussão e votação o requerimento nº163/2022 de autoria da 

vereadora Eliomar Cruz da Silva. 
  

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

 

➢ Submeto a discussão e votação o requerimento nº164/2022 de autoria da 

vereadora Dionete Moraes Peniche. 
  

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

 

➢ Submeto a discussão e votação o requerimento nº166/2022 de autoria da 

vereadora Nilziele da Conceição Corrêa. 
  

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

 

➢ Submeto a discussão e votação o requerimento nº167/2022 de autoria do 

vereador Márcio de Castro Martins. 
  

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

 

➢ Submeto a discussão e votação o requerimento nº168/2022 de autoria do 

vereador Márcio de Castro Martins. 
  

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 11 de novembro  de 2022, às 09:00 horas.  

 

    Plenário Oscar Corrêa de Miranda – Moju/PA, 04 de novembro  de 2022.  

 
               Presidenta                                                 Vice - presidenta  

Secretário 


