
ATA DA 20a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 212
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 20 DE
AGOSTO DE 2021, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 [nove] horas do dia 20 [vinte] do mês de agosto do ano de 2021 [dois mil e vinte
um], no prédio do Legislativo Municipal, denominado Vereador "Lourival Tavares Crist
reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Moju, sob a presidência em exercício
Vereador Bruno Medeiros Quaresma, que obedecendo as formalidades legais e regiment
em vigor, solicitou ao Vice-presidente que efetuasse a chamada para verificação de quoru
constatando-se a presença dos vereadores: Alexandre Pinheiro Paes-PSC, Bruno Medeir
Quaresma-PL, Dilcirene Trindade Martins-PRTB, Edeval Pereira Barra-PC do
Iranilson Trindade da Silva-PL, Junil Ramos Faro-MDB, Leandro Henrique Cardoso
Rocha-PSDB, Márcio de Castro Martins-PSC, Nilziele da Conceição Correa-PS
Raimundo Edson Duarte Malcher-MDB. Havendo número legal foi aberta a presente Sess
sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, com a leitura de um versículo da Bíb
Sagrada. Em seguida foi feita a leitura do expediente constante da pauta assim discrimina
Projeto de Lei ne005/2021, de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, que disp
sobre a Proibição de contratação de comissionado pelo município, de pessoas condenad
pela Lei Maria da Penha; Requerimento Verbal de Autoria do Vereador Alexandre Pinheir
Paes, solicitando a criação de uma linha de ônibos, para transportar os alunos que estuda
em Abaetetuba no período da noite; Requerimento n2151/2021 de Autoria do Vereado
Bruno Medeiros Quaresma, solicitando recuperação dos Ramais do Gago, localizado n
Rodovia dos Quilombolas Km 28, entre as povoações das Graças e Santo Cristo, e Ramal d
comunidade Sassutinga, neste município; Requerimento ne153/2021 de Autoria d
vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando a reforma integral da E.M.E.F Teófil
Ferreira dos Santos, localizada na Rua 31 de março, Bairro Pedreira, nesta cidad
Requerimento ne 154/2 021 de Autoria do vereador Márcio de Castro Martins, solicitand
Reforma de duas Pontes no Ramal do Martinho, sobre o Igarapé Martino, próximo
comunidade Reis Martinho; Requerimento n215 5/2 021 de Autoria da vereadora Nilziele d
Conceição Corrêa, solicitando Recuperação dos Ramais, ramal Conceição Baixo Poace, Ram
Bom Futuro, Ramal do Gereba, Ramal do Idalino. Requerimento Verbal de autoria da
Vereadora Eliomar Cruz da Silva, solicitando Sessão Especial no dia 26 de agosto/2021, em
homenagem ao "Agosto Lilás", com o objetivo de discutir temas relacionados ao
enfrentamento da violência contra as mulheres em suas diversas formas. Dando
prosseguimento, o senhor presidente determinou que fosse feita a segunda chamada para
verificação de quorum, constatando-se a presença dos Vereadores: Alexandre Pinheiro
Paes-PSC, Bruno Medeiros Quaresma-PL, Dilcirene Trindade Martins-PRTB, Edeval
Pereira Barra-PC do B, Iranilson Trindade da Silva-PL, Junil Ramos Faro-MDB, Leandro
Henrique Cardoso da Rocha-PSDB, Márcio de Castro Martins-PSC, Nilziele da Conceição
Correa-PSB, Raimundo Edson Duarte Malcher-MDB. Em seguida o senhor presidente
submeteu a discussão a Ata da Sessão Ordinária anterior, não havendo discussão a mesma foi
submetida a votação, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento Verbal, de Autoria do Vereador Alexandre Pinheiro
Paes, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Mareio Martins, Nilziele da
Conceição, Raimundo Edson, Edeval Barra, Junil Ramos e Bruno Quaresma. Não Havendo mais
discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com
inclusão dos vereadores Mareio de Castro Martins, Nilziele da Conceição Corrêa, Raimundo
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Edson D. Malcher, Edeval P. Barra, Junil Ramos Faro e Bruno Medeiros Quaresma. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento ne151/2021 de Autoria do Vereador Bruno Medeiros
Quaresma, que foi discutido pelo autor da matéria e pelo vereador Alexendre Pinheiro. Não
Havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes, com a inclusão do vereador Alexandre Pinheiro Paes. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento ne153/2021 de Autoria do Vereador Raimundo Edson Duarte
Malcher, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Edeval, Iranilson,
Alexandre. Não Havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Edeval P. Barra, Iranilson Trinsdade da
Silva e Alexandre Pinhero Paes. Submeteu a discussão e votação o Requerimen
ne154/2021 de Autoria do Vereador Márcio de Castro Martins, que foi discutido pelo aut
da matéria. Não Havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade d
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento ng 15 5/2 021
Autoria da Vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, que foi discutido pela autora da matéria
pelos vereadores Raimundo Edson, Edeval, Mareio. Não Havendo mais discussão, foi
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes,com a inclusão d
vereadores Raimundo Edson D. Malcher, Edeval P. Barra e Mareio de Castro Martin
Submeteu a discussão e votação o Requerimento Verbal de autoria da Vereadora Eliom
Cruz da Silva. Não Havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimida
dos vereadores presentes. Encaminhou para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Fin
o Projeto de Lei ns005/2021, de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, que dispõe
sobre a Proibição de contratação de comissionado pelo município, de pessoas condenadas
pela Lei Maria da Penha, para apreciaçãono prazo legal. Expediente Oral: Vereador Junil
Ramos Faro, cumprimentou todos, agradeceu a Deus pela oportunidade, falou que essa
semana foi muito gratificante para a população mojuense, onde juntamente com a prefeita
Nilma e o Chefe da Casa Civil Iran Lima, receberam do governador mais dois tratores
agrícolas, e agora a agricultura já conta com seis equipamentos novos, que irá benefiaciar
muito os agricultores, e esse vereador fica feliz de fazer parte de um grupo que luta todos os
dias por benefícios para população, agradeceu a todos os envolvidos pelo empenho. Disse
queestá andando nas comunidades, fazendo as solicitações e aprovando os requerimentos e
projetos,e esse é o papel do vereador. Vereador Mareio de Castro Martins, cumprimentou
todos, agradeceu a Deus. Disse que esteve em Belém participando da enrtega de mais duas
patrulhas mecanizadas para o município de Moju, que foi emenda do deputado Iran Lima,
fomentando ainda mais a agricultura do nosso município. Sobre seu Requerimento para
recuperação daspontes do Martinho, pediu a população que tenha paciência e compreensão,
pois as pontes e ramais estão sendo feitos, falou que começou um incêndio criminoso nessa
ponte e já foi feito BO. Falou da importância da Sessão Especial em alusão ao Agosto Lilás, que
será realizada nessa Casa no próximo dia 26/08. Vereador Alexandre Pinheiro Paes,
cumprimentou todos, sobre a Vacinação contra Covide falou que Moju já está vacinando
pessoas com 20 anos e brevemente o estado do Pará estará vacinando pessoas com 18 anos.
Disse que pariticipou da entrega de dois tratores agrícolas, um micro trator e uma carroça
agrícola, que foi uma emenda do deputado Iran Lima. Agradeceu aos colegas vereadores pela
aprovação do Requerimento 149/2021, solicitando a construção do Trapiche Municipal, e a
recuperação e reconstrução do Cais de Arrimo de nossa cidade de sua autoria juntamente com
o vereador Junil Ramos Faro, e do seu requerimento verbal solicitando a implantação de uma
linha de ônibus para transportar os alunos que estudam a noite em abaetetuba. Vereador
Raimundo Edson Duarte Maicher, cumprimentou todos, agradeceu a Deus, disse que em
suas andanças pelo município, percebe que o município está crescendo. Disse que Parrticipou
da Festividade da Soledade e agredeceu a receptividade do povo daquela Comunidade. Disse

Travessa da Saudade N 150 - CEP: 68.450-000 - Tel: (91) 37561151
CNPJ: 22.842.791/0001-01 -Email: camaramoju@ig.com.br

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

Palácio Vereador Lourival Tavares Cristo



CEP: 68.450-000-Tel: (91)37561151
CNPJ: 22.842.791/0001-01 - Email: camaramoju@ig.com.br

Far

êa

Malche

Alexandre Rimheiro Paes
Vice - Presidente em Exercício

car Corrêa de Miranda - Moju / PA, 20/08/2021.

Dilcire

Edeval

Iranils

Leandr

uaresma
cício

Bruno
Preside

P

que esteve em Belém juntamente com a prefeta Nilma, o Chefe da casa Civil Iran Lima e os
colegas vereadores, participando de entrega de mais máquinários para município, o que vai
ser de estrema importância para os agricultores mojuenses. Disse que esteve com a equipe de
vacinaçãocontra a Covid, parabenizou essa equipe, a prefeita Nilma, o vice Rubens pelo
brilhante trabalho. Agradeceu o Governador e o chefe da Casa Civil Iran Lima pelo apoio dado

ao município de Moju. Disse que visitou os Ramais do Maratipau, Ramal do Leaozinho, Ramal
da Campina visando a área da agricultura, e sentiu na pele o que os agricultores sentem, onde

constatou que temos muitos produtores, mas tem certeza que a prefeita Nilma está olhando
com carinho por esse povo. Disse que Moju fará aniversário e a prefeita com essa equipe de
veredaores e com o apoio do Governador, e do Chefeda Casa Civil Moju tem muito a ganhar, e
a prefeita está trazendo de volta a honra do povo mojuense. Disse que o povo pode confiar
nesse vereador que vai sempre está do lado do povo de Moju, pois foi pra isso que ganhou a
eleição. Veredor Bruno Medeiros Quaresma, cumprimentou todos, agradeceu a Deus pelo

momento. Disse que o município de Moju está no rumo certo da administração Pública, do
Poder Legislativo, onde se percebe que é atuante. Falou que Moju recebeu essa semana mais
máquinários agrícolas através de emenda do deputado Iran Lima, parabenizou e agredeceu a
prefeita Nilma Lima pelo carinho com o povo de Moju em especial a população campezina.
Parabenizou toda a equipe de saúde de Moju, que fez a aplicaçãoda segunda dose para os
moradores do Território Quilombola. Disse que o ensino médio voltou às aulas presenciais de
forma escalonada, mas se houver aumento dos casos de Covid as aulas serão interrompidas. A
partir de 30 de agosto retornaram mais 25% dos alunos e em 01 de outubro se estiver tudo ok
voltaram 100% dos alunos. Disse que é importante que as medidas protetivas continuem. Deu
boas vindas aos representantes do curso de Técnicos de Enfermagem do IEPAN Moju. Falou
de sua proposta de Lei ne005/2021, que é devitam importância para ter o moralidade dentro
da administração pública, pois ela veda a contratação de servidores de forma temporária para

ocupar cargo na esfera municipal, que tenham sido condenados pela Lei Maria da Penha, é
uma proposta que tratados direitos da mulheres. Disse que recentemente foi aprovada a Lei
ns14.188, que trata de Violência Psicológica contra a mulher. Falou que recentementesaiu um
dado onde mais de 105 milmulheres sofreram violência e isso é alarmante, pois sabemos que
grande parte das mulheres não denunciam seus agressores. Nada mais havendo a tratar o
senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão, e para constar mandou lavrar a

presente Ata, que vai assinada pela Presidenta, Vice-Presidenta, Secretário e demais
Vereadores presentes na referida Sessão, depois de lida e aprovada.
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