
ATA DA 24^ SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21a
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 17 DE
SETEMBRO DE 2021, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 17 (dezessete) 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, Dilcirene Trindade Martins-PTB, 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, Márcio de Castro Martins-PSC, Nilziele da Conceição Correa-
PSB, Paulo Eduardo Costa de Oliveira-PT, Raimundo Edson Duarte Malcher-
MDB.Havendo número legal foi aberta a presente Sessão, sob a proteção de Deus e em nome
da comunidade, com a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida foi feita a leitura
do expediente constante da pauta assim discriminado: Requerimento ne162/2021 de
Autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, solicitando a manutenção com aterramento e
ampliação do ramal Santa Terezinha, localizado na Vila Santa Cruz; Requerimento
ne165/2021 de Autoria do vereador Iranilson Trindade da Silva, solicitando a recuperaçã
de uma ponte localizada na Vicinal II, próximo à Vila Olho D'água; Requeriment
n9168/2021 de Autoria do vereador Márcio de Castro Martins, solicitando a abertura de u

mal com extensão de 06 Km, interligando o Ramal do Gago à Comunidade Nova vida
irindeua -Baixo jumbuaçú, bem como a construção de duas Pontes no referido Rama
querimento ne169/2021 de Autoria do vereador Edeval Pereira Barra, solicitando

anutenção da Iluminação Pública da Vila Nova Vida (Sococo); Requerimento ne170/202
Autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando a reforma e adequaçã

o Porto do Açaí, localizado anexo ao mercado municipal; Requerimento ne171/2021 d
Autoria da vereadora Dilcirene Trindade Martins, solicitando a construção de uma Quadr
Poliesportiva coberta anexo a Escola Esperança, localizada no bairro Por do Sol, nesta cidad
Requerimento ne172/2021 de Autoria da Vereadora Eliomar Cruz da Silva, solicitando a
construção de um porto na Vila São Manoel (Jambuaçú), que possa atender o grande fluxo das
comunidades que escoam seus produtos, especialmente o açaí. Requerimento Verbal de
autoria do vereador Alexandre Pinheiro Paes, solicitando a rerforma da Escola São
Bernardino, assim como do trapiche da referidaComunidade; Requerimento Verbal de
autoria do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, solicitando a limpeza do igarapé
Jambuaçú entra as comunidades São Bernardino até o Alto Jambuaçú, em parceria com a
Secretaria de Obras. Dando prosseguimento, a senhora presidenta determinou que fosse feita
a segunda chamada para verificação de quorum, constatando-se a presença dos Vereadores v^
Alexandre Pinheiro Paes-PSC, Bruno Medeiros Quaresma-PL, Dilcirene Trindade \yt
Martins-PTB, 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, Márcio de Castro
Martins-PSC, 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,
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sendo aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação
o Requerimento ne162/2021 de Autoria da Vereadora Dionete Moraes Peniche, que foi
discutido pela autora da matéria. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento
ne165/2021 de Autoria do Vereador Iranilson Trindade da Silva, que foi discutido pelo autor
da matéria e pelo vereador Junil Ramos Faro. Não havendo mais discussão, foi a votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do vereador Junil
Ramos Faro. Submeteu a discussão e votação o Requerimento ne 168/2 021 de Autoria do
Vereador Márcio de Castro Martins, 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 ne169/2021 de Autoria do Vereador
Edeval Pereira Barra, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Iranilson
Trindade, Raimundo Edson, Paulo Eduardo, Junil Ramos Faro, Mareio Martis, Dionete Moraes,
Alexandre Pinheiro, Nilziele da Conceição e Eliomar Cruz. Não havendo mais discussão, foi a
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos
vereadores Iranilson Trindade da Silva. Raimundo Edson Duarte Malcher, Junil Ramos Faro,
Mareio de Castro Martins, Dionete Moraes Peniche, Alexandre Pinheiro Paes, Alexandre
Pinheiro Paes, Nilziele da Conceição Corrêa e Eliomar Cruz da Silva. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento nfi170/2021 de Autoria do Vereador Raimundo Edson Duarte
Malcher, que foi discutido pelo autor da matéria e pelo vereador Edeval P. Barra. Não havendo
mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes,
com a inclusão do vereador Edeval Pereira Barra. Submeteu a discussão e votação o
Requerimento ne171/2021 de Autoria da Vereadora Dilcirene Trindade Martins, que foi
discutido pela autora da matéria e pelos vereadores Nilziele da Conceição, Dionete Moraes,
Raimundo Edson. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Nilziele da Conceição
Corrêa, Dionete Moraes Peniche e Raimundo Edson Duarte Malcher. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento nQ172/2021 de Autoria da Vereadora Eliomar Cruz da Silva, 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 do veredaor Raimundo Edson D. Malcher. 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 Nilziele da Conceição e Paulo Eduardo. Não havendo mais
discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a
inclusão dos vereadores Nilziele da Conceição Corrêa e Paulo Eduardo Costa de Oliveira.
Submeteu a discussão e votação o Requerimento Verbal de autoria do vereador Paulo
Eduardo Costa de Oliveira, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Nilziele
da Conceição e Mareio Martins. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Nilziele
daConceição Corrêa e Mareio de Castro Martins. Expediente Oral: Vereador Paulo Eduardo
Costa de Oliveira, cumprimentou todos, disse que essa semana foi de muito trabalho, onde
esse vereador teve a oportunidade de conhecer o SEIQ. Falou que depois de muita articulação
juntamente com o prefeito de Concórdia do Pará Elias Santiago, o deputado federal Beto Faro
e a deputada estadual Dilvanda Faro, Moju teve a preaença efetiva da SIASTER durante três
dias, onde foi conseguido vpários benefícios na ordem de quase um milhão de reais para o
município de Moju, disse que é pra isso que esse vereador se elegeupara trazer benefícios
para o povo, e agradeceu todos esses companheiros pela parceria e luta. Pediu a poipulação
mojense que tenha mais cuidado ao dirigir qualquer tipo de veículo em nossa cidade, pois
estão acontecendo muitos acidantes. Vereador Mareio de Castro Martins, cumprimentou
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todos, agradeceu o Secretário de Saúde, a Prefeita e ao Vice Prefeito, por atenderem o ofício
desse vereador, solicitando ação itinerante de vacinaçãoconta a Covid-19 para várias
comunidades do município, e falou que em breve essa vacinação estará acontecendo no Ramal
Primavera pois já está no cronograma. Disse que em algumas comunidades existiam muitas
pessoas que não haviam tomado nem a primeira dose da vacina. Agradeceu a equipe de
vereadores que junto com esse veredaor foi visitar o ramal da Congregação que estava em
situação crítica, mas com a reponsabilidade que a prefeita tem com o povo, está sendo feito
um trabalho excelente naquele ramal e em todo município. Pediu a população mojuense que
tomem mais cuidado ao trafegar na cidade, pois só essa semana aconteceram vários acidentes,
inclusive no sinal. Disse que está muito difícil pra conseguir leito na capital, pois está
chegando o pós Covide, e muitas pessoas estão necessitando de leito. Pediu as pessoas que
continuem se vacinando. Vereador Raimundo Edson Duarte Macher, cumprimentou todos,
agradceu a prefeita Nilma Lima por estar olhando com carinho para o município de Moju,
tanto na cidade como no interior e desenvolvendo um excelente trabalho, citou a sinalização
asfáltica que foi feita, mas ainda é preciso educar a população no trânsito. Disse que teve a
oportunidade de conversar com a prefeita, falou sobre o grupo de vereadores que essa
semana esteve no DETRAN, cobrando um trabalho de educação no trânsito em Moju, nas ruas
e nas escolas, e a prefeita informou que já está estudando essa possibilidadede. Agradeceu o
Secretário de Saúde e sua equipe, que com o apoio desse vereador juntamente com a
vereadora Cimira, estiveram vacinando na comunidade Enviral no Alto Cairari. Disse que não
é fácil trabalhar no alto Cairari sem o apoio da vereadora Cimira, que é uma guerreira naquela
região. Agradeceu a prefeita Nilma Lima pelo compromisso em estar vacinando a população
mojuense. Disse que foi feita uma sessão nesta Casa com os representantes da Equatorial,
onde os mesmos prometeram uma energia de qualidade para Moju, falou da sua idignação,
pois isso não está acontecendo, porque as quedas de energia são constatantes em nosso
município, tranzendo muitos prejuízo pra população, danificando vários aparelhos
domésticos. 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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