
ATA DA 222 SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21^
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 03 DE
SETEMBRO DE 2021, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 03 (três) do mês de setembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e
um), no prédio do Legislativo Municipal, denominado Vereador "Lourival Tavares Cristo",
reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Moju, sob a presidência da Vereadora
Eliomar Cruz da Silva, que obedecendo as formalidades legais e regimentais em vigor,
solicitou a Vice-presidenta que efetuasse a chamada para Verificação de quorum,
constatando-se a presença dos vereadores: Alexandre Pinheiro Paes-PSC, Bruno Medeiros
Quaresma-PL, Cimira Eulália da Cruz Souza-PSC, Dilcirene Trindade Martins- PRTB,
Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MDB,
Junil Ramos Faro-MDB, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Nilziele
Conceição Correa-PSB, Paulo Eduardo Costa de Oliveira-PT, Raimundo Edson Duar
Malcher-MDB. Havendo número legal foi aberta a presente Sessão, sob a proteção de Deus
em nome da comunidade, com a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida foi fei
a leitura do expediente constante da pauta assim discriminado: Mensagem do Executi
Municipal encaminhando o Projeto de Lei n9007/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianua
PPA para o Quadriênio 2022 a 2025; Parecer n2010/2021 da Comissão de Legislação, Justi
e Redação Final, referente ao Projeto de Lei ne 005/2021, de autoria do vereador Bru
'Medeiros Quaresma que impede que pessoas condenadas por violência doméstica contra
mulher, com sentença transitada em julgado, de assumir cargos comissionados e temporári
dentre outros, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moju e Câmara Municipal de Moj
Parecer ne011/2021 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente
Projeto de Lei n2 006/2021, de autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva, que institui
âmbito do Município de Moju o "Agosto Lilás" como mês de proteção à Mulher a ser dedica
à Conscientização pelo fim da Violência Contra a Mulher e dá outras providências; Parec

n2012/2021 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de L
n2 006/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de Moju
construir 1 (um) Hospital no imóvel localizado na Avenida das Palmeiras, esquina com a Rua
São João, medindo 53,30 x 100,55 m, Bairro da Liderança; O Projeto de Lei também revoga a
Lei 1.000/2021 que tinha autorizado o município de Moju a ceder ao Estado do Pará o uso do
imóvel localizado na Avenida das Palmeiras esquina com a Rua São João, medindo 70 x 70m,
nesta cidade, para construção de uma creche; Parecer n2013/2021 da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de Emenda Modificativa à Lei
Orgânica Municipal, que altera o art. 180 da Lei Orgânica do Município de Moju visando
universalizar a gratuidade do transporte coletivo a todas as pessoas com qualquer tipo de
deficiência; Requerimento ne142/2021 de Autoria do Vereador Alexandre Pinheiro Paes,
solicitando a Recuperação do Ramal do Barro Alto que liga a comunidade Jupuuba à

comunidade da Pedreira Médio Rio Moju; Requerimento n2156/2021 de Autoria da
Vereadora Dionete Moraes Peniche, solicitando que o Executivo Municipal crie vagas de
estacionamento exclusivas para portadores de deficiência e para idosos, em nossa cidade;
Requerimento n2157/2021 de Autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa,
solicitando a pavimentação da Rua 07 de setembro no Sarapoí, e Av. Perimetral e Rua Acre no
Bairro Almir Gabriel; Requerimento n2158/2021 de Autoria dos vereadores Raimundo
Edson Duarte Malcher e Edeval Pereira Barra, solicitando a recuperação da iluminação

pública das comunidades Sacutuba, São Sebastião e Igarapé-açú; Requerimento n2159/2021
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de Autoria do vereador Edeval Pereira Barra, solicitando a reforma completa da Quadra da

Escola Antônio de Oliveira Gordo; Requerimento ne161/2021 de Autoria do vereador Paulo
Eduardo Costa de Oliveira, solicitando Climatização das Escolas das comunidades Deus
Provera, Príncipe da Paz, Avelino Pojo, Bom Jesus, Trindade, Joana D'arque, Santa Rita. Bem
como a adequação para receber climatização as Escolas da Região do Janbuaçú, Ramal
Primavera e Alto Jambuaçú, neste município de Moju. Dando prosseguimento, a senhora
presidenta 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, Cimira Eulália da Cruz Souza-PSC, Dilcirene Trindade Martins-PRTB,
Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MDB,
Iranilson Trindade da Silva-PL, Junil Ramos Faro-MDB, Kelly Fernanda da S. Felix de
Almeida-MDB, Leandro Henrique Cardoso da Rocha-PSDB, Nilziele da Conceição
Correa-PSB, Paulo Eduardo Costa de Oliveira-PT, Raimundo Edson Duarte Malcher-
MDB. Em seguida a senhora presidenta submeteu a discussão a Ata da Sessão Ordinária
anterior, não havendo discussão a mesma foi à votação, sendo aprovada por unanimidade dos
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Parecer n2010/2021 da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de Lei ne 005/2021, autor
vereador Bruno Medeiros Quaresma, que foi discutido pelo autor da matéria e pela vereadora
Eliomar Cruz. Não havendo mais discussão. Foi a votação, sendo aprovado por unanimidade
dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Parecer n2011/2021 da

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de Lei ne 006/2021, de
autoria das vereadoras desta Casa, que foi discutido pelos vereadores. Não havendo
discussão. Foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

Submeteu a discussão e votação o Parecer ne012/2021 da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, referente ao Projeto de Lei n2 005/2021, de autoria do Executivo Municipal,
sobre a área para construção do Hospital que foi discutido pelo vereador Edeval P. Barra. Não
havendo mais discussão. Foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores

presentes. Submeteu a discussão e primeira votação o Parecer n2013/2021 da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de Emenda a Lei Orgânica
nQ001/2021, que foi discutido pelo vereador Bruna M. Quaresma. Não havendo mais
discussão. Foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Submeteu a discussão e votação o Requerimento ne142/2021 de Autoria do Vereador
Alexandre Pinheiro Paes, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Elimar
Cruz, Edeval P. Barra. Não havendo mais discussão. Foi a votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Eliomar Cruz da Silva
e Edeval P. Barra. Submeteu a discussão e votação o Requerimento ne156/2021 de Autoria
da Vereadora Dionte Moraes Peniche, que foi discutido pela autora da matéria e pelos
vereadores Raimundo Edson e Eliomar Cruz. Não havendo mais discussão. Foi a votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes,com a inclusão do vereador
Edson Duarte Malcher. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n2157/2021 de
Autoria da Vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, que foi discutido pela autora da matéria e
pelo vereador Raimundo Edson. Não havendo mais discussão. Foi a votação, sendo aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Raimundo Edson
D. Malcher, Eliomar Cruz da Silva, Edeval Pereira Barra e Paulo Eduardo C. de Oliveira.
Submeteu a discussão e votação o Requerimento n2158/2021 de Autoria dos Vereadores
Raimundo Edson Duarte Malcher e EdevalPereira Barra, que foi discutido pelos autores da
matéria e pela vereadora Cimira Eulália. Não havendo mais discussão. Foi a votação, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão da vereadora Cimira
Eulália da Cruz Souza. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n2159/2021 de
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Autoria do Vereador Edeval Pereira Barra, que foi discutido pelo autor da matéria. Não
havendo mais discussão. Foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores

presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento ne161/2021 de Autoria do
Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, que foi discutido pelo autor da matéria. Não
havendo mais discussão. Foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores

presentes. Encaminhou para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Fina e Comissão de
Finanças e Orçamento o Projeto de Lei ne007/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual -
PPA para o Quadriênio 2022 a 2025, para analise e emissão de Parecer no prazo legal. Nesse

momento a senhora presidenta facultou a palavra a Psicopedagoga Ane Kelly Souza e a
Assistente Social Izabela Silva, representantes do CAPS, para falarem do "Setembro Amarelo",
que é dedicado a campanha de combate ao suicídio. Expediente Oral: Vereador Bruno
Medeiros Quaresma, cumprimentou todos, falou da importância dos dois Projetos de sua
Autoria que fotam "Talentos Esportivos" e o "Vida Aiva na terceira Idade", que hoje são uma
relidade no município de Moju, agradeceu ao Chefe da Casa Civil Iram Lima e a prefeita Nilma
Lima pelo apoio dado à esses projetos. Agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação do
seu Projeto de Emenda Modificativa à Lei Orgânica Municipal, que altera o art. 180 da Lei
Orgânica do Município de Moju visando universalizar a gratuidade do transporte coletivo a
todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência, e isso proporciona para que mais pessoas
com deficiência procurem atendimento na Casa Maria do Carmo - APAE, que faz um trabalho
de inclusão social fantástico, agradeceu também pela aprovação do Projeto de Lei ne
005/2021, de sua autoria que impede que pessoas condenadas por violência doméstica
contra a mulher, com sentença transitada em julgado, de assumir cargos comissionados e
temporários dentre outros, no âmbito da Prefeitura Municipal de Moju e Câmara Municipal de
Moju, o que é muito importantepara o município de Moju, pois apenas em 2020 tivemos no
Brasil mais 120 mil casos de violência contra as mulheres e 1.823 casos de feminicídio, 17
milhões de mulheres já sofreram algum tipo de violência, e esses números preocupam muito.
Vereador Edeval Pereira Barra, cumprimentou todos, agradeceu as reprentantes do CAPS,
que vieram à esta Casa explanar sobre o "Setembro Amarelo" que é dedicado ao combate ao
Suiucidio. Falou do aniversário de Moju onde começou o dia acampanhando a Prefeita Nilma
Lima até a Sococo para receber o Governador e o chefe da Casa Civil, falou da pavimentação da
estrada da sococo onde se vê a alegria do povo por esse trabalho, falou também das
inaugurações do posto de Saúde do condomínio Laércio Barbalho, do Terminaçl Hidroviário,
da sinalização das ruas da cidade, da entrga de maquinários e de títulos de terra. Disse que

seu grupo político não faz promessa e sim tem compromisso com o que vá beneficiar todo o
povo do interior e da cidade. Agradeceu a prefeita Nilma Lima e o Chefe da Casa Civil Iran
Lima por sempre estarem preocupados com o povo de Moju. Vereador Paulo Eduardo Costa
de Oliveira, cumprimentou todos, agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação do seu
Requerimento. Pediu ao Lider do governo nesta Casa e aos demais colegas que intercedam
junto ao Executivo, em relação ao seu requerimento nQ 123, aprovado nesta casa, que solicita
iluminação pública do Bom Jesus e do Laranjal, e já se passaram mais de dois meses e o
serviço ainda não foi feito, e esse vereador foi cobrados pelos moradores da região, e gostaria
que fosse atendio, assim como cobtou a recuperação das pontes do Chiteua e do Caratateua e
viu a acontecer. Vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza, cumprimentou todos, agradeceu a
prefeita Nilma Lima e ao chefe da Casa Civil Iram Lima e ao governador Helder Barbalho, pela
entrega de títulos de terra aos agricultores da região da Vila Elim. Disse que ficou feliz pelas
inaugurações feitas no dia 28 de agosto em nosso município. Falou que fica muito feliz em ver
os requerimentos desta casa serem aprovados por todos os vereadores, pois acredita que
todos tem um só sonho que é uma melhor qualidade de vida ao povo de Moju. Parabenizou o
vereador Bruno pelo seu Projeto, e falou que as mulheres são fortes e corajosas pois geram
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vida e lutam pela família. Disse que lamenta o que está acontecendo no País, no Pará e as
vezes dentro da nossa família que é a agressão contra as mulheres, citou um fato que

aconteceu com essa vereadora onde um homen falou que não vota em mulher poruqe mulher
tem que ser submissa ao homem, e isso o deixou muito triste. Nada mais havendo a tratar a
senhora Presidenta 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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