
ATA DA 322 SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 212
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 19 DE
NOVEMBRO DE 2021, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 19 (dezenove) 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 Eliomar 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: Alexandre Pinheiro Paes-PSC, Bruno Medeiros

uaresma-PL, Dilcirene Trindade Martins-, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval Pereira
arra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MDB, Junil Ramos Faro-MDB, Iranilson Trindade
a Silva-PL, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Leandro Henrique Cardoso da
ocha-PSDB, Márcio de Castro Martins-PSC, Nilziele da Conceição Correa-PSB, Paulo
duardo Costa de Oliveira-PT, Raimundo Edson Duarte Malcher-MDB. Havendo número
gal foi aberta a presente Sessão, sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, com a
itura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida foi feita a leitura do expediente
nstante da pauta assim discriminado: Parecer n9018/2021 da comissão de Finanças e

rçamento, referente ao Projeto de Lei ne009/2021, de autoria do executivo municipal, que
ispõe sobre a Lei Orçamentária do município , para o exercício de 2022; Parecer

ne019/2021 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final referente ao Projeto de Lei
n2008/2021 de autoria do Vereador Edeval Pereira Barra, que dispõe sobre a introdução no
calendário oficial cultural do Município de Moju o 1Q (primeiro) domingo do mês de dezembro
como o Dia da Cavalgada em nossa Cidade; Requerimento N2 192/2021, de autoria do
vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando a recuperação integral do ramal do
Estirão do Mamão, baixo Rio Moju; Requerimento N2 197/2021, de autoria do vereador
Paulo Eduardo Costa de Oliveira, solicitando a Construção de academia ao ar livre no ramal
Primavera, nas comunidades: Deus Provera, Príncipe da Paz, São Miguel e Laranjal;
Requerimento N2 198/2021, de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa,
solicitando que sejam construídas placas com a identificação dos nomes das comunidades do
interior de nosso município; Requerimento N2 199/2021, de autoria da vereadora Dionete
Moraes Peniche Corrêa, solicitando a implantação de novo sistema de abastecimento de água
na comunidade Curuçá Rio Ubá; Requerimento Ns 200/2021, de autoria da Mesa Diretora,
que solicita a realização de uma Sessão Especial no dia 26 denovembro, em alusão ao
Novembro Azul, e outra no dia 10 de dezembro em homenagem ao dia da Bíblia; Decreto
Legislativo n2018/2021, de autoria do Vereador Márcio de Castro Martins, que solicita
outorga de Título de Cidadã Mojuense a Sra. Kátia Sirlene Sombrio Heideman Wensin
Decreto Legislativo ne019/2021, de autoria do Vereador Márcio de Castro Martins, qu
solicita a outorga de Título de Cidadã Mojuense a Sra. Marinês Ciolan Rauber; Decret
Legislativo n2020/2021, de autoria do Vereador Márcio de Castro Martins, que solicita
outorga de Título de Cidadão Mojuense ao Sr. Gerson Jorge Rauber; Decreto Legislativ
n2021/2021, de autoria da Vereadora Dilcirene Trindade Martins, que solicita a outorga d
Título de Cidadã Mojuense a Deputda estadual Dilvanda Furtado Faro; Decreto Legislativ
n2022/2021, de autoria da Vereadora Dilcirene Trindade Martins, que solicita a outorga d
Título de Honra ao Mérito ao Sr. Edélsio de Souza Santos; Decreto Legislativo n2023/202
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, que solicita a outorga de Título d
Honra ao Mérito ao Sr. Manoel Moraes da Silva; Decreto Legislativo n2024/2021, de autori
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do Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, que solicita a outorga de Título de Honra ao
Mérito ao Sr. Rosalvo Quaresma e Quaresma; Decreto Legislativo ns025/2021, de autoria
do Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, que solicita a outorga de Título de Honra ao
Mérito ao Sr. José Maria Cuimar Ribeiro; Decreto Legislativo ne026/2021, de autoria da
Vereadora Dilcirene Trindade Martins, que solicita a outorga de Título de Honra ao Mérito ao
Deputado Federal José Roberto de Oliveira Faro; Decreto Legislativo n9027/2021, de
autoria da Vereadora Dionete Moraes Peniche, que solicita a outorga de Título de Honra ao
Mérito ao Sr. Antônio José de Almeida; Decreto Legislativo ne028/2021, de autoria da
Vereadora Dionete Moraes Peniche, que solicita a outorga de Título de Cidadão Mojuense ao
Cabo PM Glauber da Silva Pinheiro; Decreto Legislativo ne029/2021, de autoria da
Vereadora Kelly Fernanda da S. F. de Almeida, que solicita a outorga de Título de Honra ao
Mérito ao Sr. Diego Moraes de Lima; Decreto Legislativo n2030/2021, de autoria da
Vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, que solicita a outorga de Título de Honra ao Mérito ao
Dr. Ariosvaldo da Silva Vital; Legislativo ne030/2021, de autoria da Mesa diretora, que
concede título de Honra ao Mérito à senhora Andreia Santos Araújo. Nesse momento o
Vereador Junil Ramos Faro solicitou que fosse feito um minuto de silêncio em decorrência do
falecimento do ex vereador Cleto Nascimento Medeiros, e solicitou que esta casa enviasse
carta de pesar à família. Dando prosseguimento, a senhora 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-, 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, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Dando
prosseguimento a senhora presidente submeteu a discussão e votação o Parecer 019/2021,
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de Lei nQ008/2021,
de autoria do Vereador Edeval Pereira Barra, que inclui no calendário oficial cultural de Moju
o Dia da Cavalgada, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Junil Ramos
Faro, Bruno Quaresma, Raimundo Edson, Mareio Martins, Kelly Fernanda, Nilziele da
Conceição, Dionete Moraes, Alexandre Pinheiro, Leandro Henrique e Eliomar Cruz. Não
havendo mais discussão foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. Submeteu a discussão e segunda votação o Parecer nfi018/2021 da comissão de
Finanças e Orçamento, referente ao Projeto de Lei nQ009/2021, de autoria do executivo
municipal, que dispõe sobre a Lei Orçamentária do município, para o exercício de 2022. Não
havendo discussão foi a votação, sendo aprovado or unanimidade dos vereadores presentes.
Submeteu a discussão e votação o Requerimento 192/21, de autoria do Vereador Raimundo
Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelo autor da matéria, e pelos vereador. Não havendo
mais discussão foi a votação, sendo aprovado or unanimidade dos vereadores presentes.
Submeteu a discussão e votação o Requerimento Ne 197/2021, de autoria do vereador
Paulo Eduardo Costa de Oliveira, que foi discutido pelo autor da matéria, e pela vereadora
Nilziele da Conceição. Não havendo mais discussão foi a votação, sendo aprovado or
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão da veredaora Nilziele da Conceição
Corrêa. Submeteu a discussão e votação o Requerimento Ne 198/2021, de autoria da
vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, que foi discutido pela autora da matéria. Não havendo
mais discussão foi a votação, sendo aprovado or unanimidade dos vereadores presentes.
Submeteu a discussão e votação o Requerimento Ne 199/2021, de autoria da vereadora
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Dionete Moraes Peniche, que foi discutido pela autora da matéria. Não havendo mais
discussão foi a votação, sendo aprovado or unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu
a discussão e votação o Requerimento N2 199/2021, de autoria daMesa Diretora, que foi
discutido pela vereadora Eliomar Cruz da Silva. Não havendo mais discussão foi a votação,
sendo aprovado or unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação
os Decretos Legislativos n2s, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030 e
031/2021. Não havendo discussão, foi a votação sendo aprovado or unanimidade dos
vereadores presentes. Expediente Oral: Vereador Mareio de Castro Martins, cumprimentou
todos, se solidadrizou com a família do ex vereador Cleto Medeiros que faleceu nessa semana,
agradeceu a prefeita Nilma pelo árduo trabalho que é administrar o município de Moju, mas a
mesma não mede esforços para fazer obras, falou da reinauguração da escola Antônio
Pinheiro da Cruz, citou assinaturas das ordens de serviço para construção de praças no
interior. Parabenizou a equipe da saúde pelas ações itinerantes que a mesma está realizando
no município, a qual é muito importante. Vereador Bruno Medeiros Medeiros Quaresma,
cumprimetou todos, Falou do ex-vereador e tio desse vereador o senhor Cleto Nascimento
Medeiros que faleceu essa semana, e disse que foi um vereador muito atuante no município, o
vereador que mais atuou como prefeito no município de Moju de forma interina, se
solidarizou à família em decorrência do seu falecimento. Parabenizou todos os veredaores,
pois foi atingido a marca de 20 (duzentos) requerimentos, isso mostra o quanto os vereadores
tem andado pelos quatro cantos do município de Moju,e muitos desses requerimentos já
foram executados. Convidou todos os moradores da região do Jambuaçú, para participarem
de uma ação itinerante realizada em parceria da prefeitura de Moju com o governo do estado,
que ocorrerá dia 25 (vinte e cinco) na casa familiar rural, com a emissão de vários
documentos. Falou do aulão de redação específico para os alunos que estão cursando o 32 ano
do ensino médio e vão fazer o ENEM, que acontecerá dia 20/12 (sábado), na escola Ercila.
Agradeceu à prefeita Nilma Lima, ao Chefe da Casa Civil e ao senhor Iranzinho, pelo apoio,
agradeceu também ao professor Carlos Jonatas que todos os anos se disponibiliza a ajudar os
alunos de Moju. Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, cumprimentou todos, disse que
esteve visitando o Deputado Beto Faro e a deputada Dilvanda Faro, juntamente com as
vereadoras Nilziele e Dilcirene, tentando viabilizar recursos para o município de Moju, onde
conseguiram entrar no crograma financeiro para investimentos na saúde de município..
Aradeceu aos veredaores pela aproção dos Decretos de sua autoria para outorga de titulo de
Honra ao Mérito. Falou da assinatura da ordem de serviço para construção da praça da
Comunidade Curuperé. Solicitou ao Poder Executivo, que tome providências quanto a
recuperação da rua João Paulo I. Disse que esteve na Secretaria de Assintencia do Estado,
juntamente com o companheiro Elias , onde conseguiram que viesse para o município de
Moju, 12 (doze) cursos profissionalizantes, e isso é uma maneira de fazer a diferença em seu
mandato.Vereadora Eliomar Cruz da Silva falou do ex-veredaor Cleto Nascimento Medeiros,
que faleceu essa semana e se solidarizou à família pela perda do mesmo. Falou também da
reinauguração da escola Antônio Penheiro da Cruz. Se referiu também à vários trabalhos de
recuperação que foram feitos nos ramais do município 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.

Plen ir^^ Oscar Corrêa de Miranda - Moju / PA, 19/11/2021.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

Palácio Vereador Lourival Tavares Cristo



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

de Almeida

lva

a]

aresma

tins

Dionetes Peniche

Alexandre Pinheiro Paes

Bruno Me

Se

ATA DA 31^ SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO
DO PARÁ, 21* LEGISLATURA, REALIZADA
NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, AS
09:00 HORAS.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

Palácio Vereador Louríval Tavares Cristo

mm
MU


