
ATA DA 30a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21a
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 05 DE
NOVEMBRO DE 2021, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 05 (cinco) do mês de novembro 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
Éliomar Cruz da Silva, que obedecendo as formalidades legais e regimentais em vigor,
solicitou a Vice-presidente que efetuasse a chamada para Verificação de quorum,
constatando-se a presença dos vereadores: Bruno Medeiros Quaresma-PL, Cimira Eulália
da Cruz Souza-PSC - Dilcirene Trindade Martins-PTB, 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, Leandro Henrique Cardoso da Rocha-PSDB,
Nilziele da Conceição Correa-PSB, 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: Parecer 016/2021 da Comissão de Finanças e

mento, referente ao Projeto de Lei nQ008/2021, do executivo municipal que dispõe sobre

no Plurianual - PPA 2022/2025, para o município de Moju; Projeto de Lei ne007/2021,
utoria da Mesa Diretora, que cria a Comenda "Prefeito Oton Gomes de Lima",
enagear os servidores públicos municipais da saúde e da assistência social e dá ou
idências; Requerimento Ne 190/2021, de autoria do vereador Raimundo Edson Du

her, solicitando a reforma do posto de saúde da família da Vila Soledade; Requerim
al de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, solicitando a manutenção da trav
, bairro da Liderança, entre Salomão Cardoso e São João (Transmucura), nesta Cid

uerimento Verbal, de autoria dos vereadores desta Casa, solicitando a realização de uma
ão Especial para homenagear os alunos (atletas) que participaram do JEBs, realizados no

Janeiro, assim com a Comissão técnica; Requerimento Verbal de autoria do Vereador
o Medeiros Quaresma, solicitando a recuperação do ramal Sítio Bosque, neste municipio
oju, Requerimento Verbal de autoria da Vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza ,

itando a recuperação da rua Padre João Urbani, nesta Cidade de Moju. Dando
seguimento, a senhora presidente determinou que fosse feita a segunda chamada para

ficação de quorum, constatando-se a presença dos Vereadores: Bruno Medeiros
resma-PL, Cimira Eulália da Cruz Souza-PSC - Dilcirene Trindade Martins-, 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, Leandro Henrique
Cardoso da Rocha-PSDB, Nilziele da Conceição Correa-PSB, 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. Dando prosseguimento a senhora presidente
submeteu a discussão e segunda votação o Parecer 016/2021, da Comissão de Finanças e
Orçamento referente ao Projeto de Lei nQ008/2021, do executivo municipal que dispõe
sobre o Plano Plurianual -PPA 2022/2025, para o município de Moju. Não havendo discussão,
foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento 190/21, de autoria do vereador Raimundo Edson
Duarte Malcher, que foi discutido pelo autorda matéria epelos vereadores Edeval Pereira
Barra, Cimira Eulália, Nilziele da Conceição, Junil Ramos Faro. Não havendo mais discussão, foi
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a votação sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos
Vereadores Edeval Pereira Barra, Cimira Eulália da Cruz Souza, Nilziele da Conceição Corrêa.
Submeteu a discussão e votação o Requerimento Verbal, de 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 Verbal de autoria do Vereador Bruno Medeiros Quaresma,
solicitando a recuperação do ramal Sítio Bosque, neste município de Moju, 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
Verbal de autoria da Vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza, 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. Submeteu a duscussão e votação o
Requerimento Verbal, de autoria dos vereadores desta Casa, solicitando a realização de uma
Sessão Especial para homenagear os alunos (atletas^ que participaram do JEBs, realizados no
Rio de Janeiro, assim com a Comissão técnica. Não havendo discussão, foi a votação, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Encaminhou para a Comissão de

gislação justiça e redação Final o Projeto de Lei nQ007/2021 de autoria da Mesa Diretora,
ra analise e emissão de Parecer no prazo Final. Em questão de ordem o vereador Leandro

enrique disse que recebeu uma comissão de moradores da travessa Umarizal, que troxeram
é esse vereador um abaixo assinado relatando que foi feito umtrabalho no treche entra as
as José Franco e Salomão Cardoso, trabalho esse que não foi concluído, e com as chuvas a
a ficou numa situação delicada, por esse motivo os moradores apresentaram esse abaix
sinado, o qual esse vereador está encaminhando ofício á Secretaria de Obras para que
esma tome providências em relação à essa solicitação, e pediu o apoio dos colega
readores para tentar resolver essa situação. Neste momento deu-se início ao expedient
al: Vereador Bruno Medeiros Quaresma, cumprimentou todos, falou sobre o Novembr

zul que é dedicado a campanha contra o câncer de próstata. Parabenizou os aluno
ojuenses que representaram Moju e o Pará nos JEBs, realizados no Rio de Janeiro, ond
nharam medalhas em várias modalidades, isso lhe enche de orgulho. Falou sobre o Projet
handebol da associação Danque, coordenada pelo professor Fabício, pelo Coutinho e pel

ofessor Leandro, que se dedicam a pática do handebol, e construíram um ginásio em Moju
ra estar trabalhando a juventude, e em 2019 foram campeões no JEPs, e 2 anos depois
ram campeões no JEPs. Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, cumprimentou todos,

falou sobre o Novembro Azul que é dedicado a campanha contra o câncer de próstata, e
solicitou que o Secretário de Saúde venha à esta Casa fazer uma palestra sobre o assunto.
Disse que os vereadores juntamente com a prefeita fizeram uma visita na estrada da Sococo,
ondde está sendo feito um trabalho para recebe o rasfalto, agradeceu o governador, a prefeita
e o Chefe da Casa Civil, pelo compromisso com o povo mojuense. Parabenizou os alunos
mojuenses e professores que representaram Moju e o Pará nos JEB'S realizados no Rio de
Janeiro, e ganharam medalhas em várias modalidades, e agradeceu a confiança dos pais que
autorizaram seus filhos à irem até o Rio de Janeiro, agradeceu aos profissionais que
acompanharam esses alunos, demonstrando ocompromisso que tem pela educação do
município. Vereador Junil Ramos Faro, cumprimentou todos, parabenizou os alunos
mojuenses e professores que representaram Moju e o Pará nos JEB'S realizados no Rio de
Janeiro, e ganharam medalhas em várias modalidades, parabenizou também todos os
profissionais que contribuíram. Falou que a prefeita juntamente com os vereadores, fizera
uma visita nas obras que estão sendo feitos na estrada da Socôco, onde os trabalhos já est
bem avançados para receber asfalto, parabenizou o governador que se comprometeu e
asfaltar o condomínio Laercio Barbalho, e hoje o mesmo já está quase todo asfaltado,
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comprometeu também em asfaltar a estrada da sococo, e hoje está se tornando realidade.
Disse que temos que agradecer sim, pois Moju tem um Mojuense Chefe da Casa Civil que é o
Iram Lima que é braço direito do governador Helder Barbalho, por isso Moju está muito bem
representado. Falou também do asfalto na cidade, onde muitas ruas já estão pavimentadas.
Vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza, cumprimentou todos, agradeceu à Secretaria de
Assitência Social e a prefeita Nilma Lima, pelo multirão que foi realizado na Vila Soledade,
com o recadastramanto do Bolsa Família e Vacinação. Parabenizou os alunos mojuenses e
professores que representaram Moju e o Pará nos JEB'S realizados no Rio de Janeiro, e
ganharam medalhas em várias modalidades. Disse que os vereadores fazem e aprovam
requerimentos pedindo melhor qualidade de vida para o povo mojuense. Vereadora Eliomar
Cruz da Silva, cumprimentou todos, parabenizou os alunos mojuenses, professores e toda
equipe técnica que representaram Moju e o Pará nos JEB'S realizados no Rio de Janeiro, e
ganharam medalhas em várias modalidades, agradeceu a prefeita Nilma Lima, a Secretária de
Educação e toda sua equipe pelo apoio, agradeceu também o Chefe da casa Civil por todo o
apoio que tem dado ao município de Moju. Falou da obra que está sendo feita na estrada da
Socôco, e agredeceu o Governador Helder Barbalho, o Chefe da casa Civil e a prefeita Nilma
Lima pela realização desse trabalho, e isso é compromisso com o povo de Moju. Disse que tem
gente falando que o Hospital de Moju não vai ser construído, e falou que a equipe do MDB não
promete, ela faz, então se o Governador prometeu, ele vai cumprir com certeza, pois esse

grupo tem compromisso com o povo de Moju. Agradeceu a Câmara de vereadores que tem
compromisso com o povo de Moju. Nada mais havendo a tratar a senhora Presidente deu por
encerrada a presente Sessão, e para constar, mandou lavrar a presente Ata, que vai assinada
pela Presidente, Vice-Presidente, Secretário e demais Vereadores presentes na referida
sessão, depois de lida e aprovada.

scar Corrêa de Miranda - Moju / PA, 05/11/2021.
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