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Agenda da 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Moju, Estado do 

Pará, do ano de 2022, da 21ª legislatura, realizada no dia 11 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 
 

➢ Projeto de Decreto Legislativo nº009/2022, de autoria do Vereador Bruno 
Medeiros Quaresma,  que outorga o Titulo de Cidadão Mojuense a Sra. 
Otilia Ribeiro Leite;  

 

➢ Projeto de Decreto Legislativo nº010/2022, de autoria do Vereador Bruno 
Medeiros Quaresma,  que outorga o Titulo de Honra ao Mérito a  atleta de 

handebol Joyce Santos de Sousa; 
 

➢ Projeto de Decreto Legislativo nº011/2022, de autoria do Vereador Junil 

Ramos Faro,  que outorga o Titulo de Cidadão Mojuense ao Sarg. PM 
Wellington Pereira Barros;  

 

➢ Projeto de Decreto Legislativo nº012/2022, de autoria da Vereadora 
Dilcirene Trindade Martins,   que outorga o Titulo de Cidadão Mojuense ao 

Sarg. PM Bernardo Carvalho Lima Filho; 
 

➢ Projeto de Decreto Legislativo nº013/2022, de autoria da Vereadora 
Dilcirene Trindade Martins,   que outorga o Titulo de Cidadão Mojuense ao 
Ten. BM Odenildo Guimarães de Souza; 
 

➢  Projeto de Decreto Legislativo nº014/2022, de autoria da Vereadora 

Dilcirene Trindade Martins,   que outorga o Titulo de Cidadão Mojuense ao 
Sarg. BM Otávio Vilhena dos Santos; 
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➢ Requerimento nº165/2022 de autoria da  vereadora Dionete Moraes 
Peniche,  solicitando os trabalhos  de  reforma do parquinho com reposição 

dos brinquedos, e iluminação da praça do condomínio Laércio Barbalho; 
 

➢ Requerimento nº169/2022 de autoria do  vereador Junil Ramos Faro, 
solicitando ao executivo municipal a substituição das lâmpadas da 

iluminação publica de nossa cidade por lâmpadas de Led. 
 

➢ Requerimento nº170/2022 de autoria da  vereadora Dilcirene Trindade 

Martins, solicitando ao executivo municipal que tome providencias através 
da Secretaria de meio Ambiente em relação as balsas que ficam ancoradas 
nos protos das serrarias de nosso município. 

 

➢ Requerimento nº171/2022 de autoria da  vereadora Dilcirene Trindade 
Martins,  solicitando ao executivo municipal a iluminação publica na 

entrada do ramal do Balneário do Levy; 
 

➢ Requerimento nº172/2022 de autoria da  vereadora Nilziele da Conceição 
Corrêa,  solicitando ao executivo a pavimentação asfáltica da frente da vila 
Santo Cristo, Rodovia dos Quilombolas; 

 

➢ Requerimento nº173/2022 de autoria da  vereadora Eliomar Cruz da 

Silva, solicitando a construção de duas  lombadas na Rua principal da 

Vila Arauaí, uma na  frente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus  

e outra na frente da escola. 

 

➢ Requerimento nº174/2022 de autoria do  vereador Márcio de Castro 
Martins,  solicitando ao executivo a pavimentação asfáltica da frente da 

vila Príncipe da Paz, ramal Primavera; 
 

➢ Requerimento nº175/2022 de autoria do  vereador Márcio de Castro 
Martins,  solicitando ao executivo a pavimentação asfáltica da frente da 
vila do Severo, ramal do Severo, neste município; 

 
 

      ORDEM DO DIA:  
 

➢ Determino a Senhora Vice-Presidente a realizar a chamada para 

verificação de quórum;  

 
 

 

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

      

➢ Submeto a discussão e segunda  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 nº165/2021 de autoria 

da vereadora Dionete Moraes Peniche. 
 

Com a palavra o(a) vereador(a) ____________________________      
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➢ Submeto a discussão e votação o requerimento nº169/2022 de autoria do 

vereador Junil Ramos Faro. 
 

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

 

➢ Submeto a discussão  e votação os requerimentos nºs 170 e 171/2021 de 

autoria da vereadora Dilcirene Trindade Martins. 
 

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

➢ Submeto a discussão  e votação o requerimento nº172/2021 de autoria 

da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa. 
 

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

➢ Submeto a discussão  e votação o requerimento nº173/2021 de autoria 

da vereadora Eliomar Crus da Silva. 
 

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

 

➢ Submeto a discussão  e votação os requerimentos nºs174 e 175/2021 de 

autoria do vereador Márcio de Castro Martins; 
 

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

 

➢ Submeto a discussão e votação os Decretos legislativos nº 009, 010, 
011, 012, 013 2 014/2022, que outorga Títulos Honoríficos; 
 

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, 11 de novembro  de 2022.  
 

               Presidenta                                                 Vice - presidenta  
 
 
 

 
 


