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ATA DA 34^ SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21^
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 03 DE
DEZEMBRO DE 2021, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 03 (três) do mês de dezembro 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 em exercício, 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
Quaresma-PL, 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. 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: Mensagem do Executivo
encaminhando o Projeto de Lei do executivo municipal que denomina de " VICINAL NOVA
VIDA", a via publica de acesso ao distrito Nova Vida (Socôco), trecho de 4,90 KM com inicio na

PA 252 até a Vila Nova Vida; Indicação Legislativa n9 001/2021, de autoria do Ver. Leandro
Henrique Cardoso da Rocha, que indica ao poder executivo minuta de Projeto de Lei, que
Altera o art 79 da Lei 405/1989 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de
Moju para aumentar a licença paternidade de 5 (cinco) dias para 20 (vinte) dias;
Requerimento N9 201/2021, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro Paes, solicitando a
reforma da escola municipal Santo Cristo; Requerimento N9 202/2021, de autoria da
vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando a reforma da escola municipal da Vila Boa
esperança, PA 150 Km 50 - Vila Boa esperança; Requerimento N9 203/2021, de autoria da
vereadora Dionete Moraes Peniche, solicitando a construção da "Praça da Bíblia em nossa
cidade; Requerimento N9 204/2021, de autoria do vereador Bruno Medeiros, Quaresma,
solicitando a manutenção do ramal da comunidade do Juquirí; Requerimento N9 205/2021,
de autoria do vereador Junil Ramos Faro, solicitando a manutenção da Vicinal III e demais
vicinais da região do Maratininga; Requerimento N9 206/2021, de autoria da vereadora

elly Fernnada da S. F. de Almeida, solicitando Adaptação do anexo desativado da Escola da
omunidade Jacundaí, para funcionar como a casa dos Professores do SOME, das redes
stadual e Municipal, daquela comunidade; Requerimento N9 207/2021, de autoria do
reador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, solicitando ao executivo uma operação tapa
racos com asfalto, em toda a extensão da rua Apolônio, localizada no bairro da Pedreira,
sta cidade de Moju; Requerimento N9 208/2021, de autoria dos Ver. Alexandre Pinheiro

Paes, Junil Ramos Faro, Kelly Fernanda da S. F. de Almeida e Márcio de Castro Martins,
solicitando a retomada das obras dos ginásios do FNDE na escola Pedro Gomes Nery, no
bairro Nazaré, Vila Soledade, Ribeira, ramal Primavera, Luso Brasileiro e ramal Jupuuba,
neste município de Moju; Decreto n9 049/2021, de autoria do Ver. Junil Ramos Faro, que
concede o Título de Cidadão Mojuense ao Senhor Marcelo Fabricio de Lima Azevedo; Decreto
n9 050/2021, de autoria do Ver. Raimundo Edson Duarte Malcher, que concede o Título de
Cidadão Mojuense ao Senhor Helivelton Ferreira Gomes; Decreto n9 051/2021, de autoria do
Ver. Raimundo Edson Duarte Malcher, que concede o Título de Cidadão Mojuense ao Senhor
Manoel de Jesus Leal Pinheiro; Decreto n9 052/2021, de autoria do Ver. Raimundo Edson
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Duarte Malcher, que concede o Título de Cidadão Mojuense ao Senhor Michel Leandro Costa
Garcia; Decreto n2 053/2021, de autoria do Ver. Leandro Henrique Cardoso da Rocha, que
concede o Título de Cidadão Mojuense ao Senhor Michel Leandro Costa Garcia; Decreto
ns054/2021, de autoria da vereadora Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida, que concede o

título da Honra ao Mérito ao Pastor Niido Nascimento da Silva; Decreto n2 055/2021, de
autoria da Mesa Diretora, que concede o Título de Cidadão Mojuense ao Senhor Benedito
Fonseca Barra, Requerimento Verbal, de autoria do Vereador Raimundo Edson Duarte
Malcher, solicitando a implantação do ensino médio na escola Centro Ouro. 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, 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. Dando prosseguimento a
senhora presidenta submeteu a discussão e votação o pedido de urgência da votação do
Projeto de Lei ne011/2021 do executivo municipal, que foi aprovado por unanimidade dos
veredaores presentes. Submeteu a discussão e votação o Projeto de Lei na011/2021 do
executivo municipal, que denomina de " VICINAL NOVA VIDA", a via publica de acesso ao
distrito Nova Vida (SocôcoJ, trecho de 4,90 KM com inicio na PA 252 até a Vila Nova Vida, que
foi discutido pelos vereadores. Não havendo discussão foi a votação, sendo aprovado por
unanimidade dos veredaores presentes. Submeteu a discussão e votação a Indicação
Legislativa n9 001/2021, de autoria do Ver. Leandro Henrique Cardoso da Rocha, que foi
discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores. Não havendo mais discussão foi a votação,
sendo aprovado por unanimidade dos veredaores presentes. Submeteu a discussão e votação
o Requerimento N2 201/2021, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro Paes, que foi
discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Raimundo Edson, Bruno Medeiros. Não
havendo mais discussão foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes, com a inclusão dos vereadores Raimundo Edson D. Malcher, Bruno Medeiros
Quaresma. Submeteu a discussão e votação o Requerimento N2 202/2021, de autoria da

ereadora Nilziele da Conceição Corrêa, que foi discutido pela autora da matéria e pelos
ereadores Paulo Eduardo C. de Oliveira, Dionete Moraes Peniche. Não havendo mais
iscussão foi avotação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a
clusão dos vereadores Paulo Eduardo C. de Oliveira, Dionete Moraes Peniche. Submeteu a

iscussão e votação o Requerimento N2 203/2021, de autoria da vereadora Dionete Moraes
eniche^ que foi discutido pela autora da matéria. Não havendo mais discussão foi a votação,
ndo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação
Requerimento N2 204/2021, de autoria do vereador Bruno Medeiros, Quaresma, que foi

utido pelo autor da matéria e pelos vereadores Raimundo Edson D. Malcher, Nilziele da C.
êa. Não havendo mais discussão foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos
adores presentes, om a inclusão dos vereadores Raimundo Edson D. Malcher, Nilziele da
orrêa e Eliomar Cruz da Silva. Submeteu a discussão e votação o Requerimento N2
/2021, de autoria do vereador Junil Ramos Faro, que foi discutido pelo autor da matéria e

pelos vereadore. Não havendo mais discussão foi a votação, sendo aprovado por unanimidade
dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento N2 206/2021,
de autoria da vereadora Kelly Fernnada da S. F. de Almeida, que foi discutido pela autora da
matéria. Não havendo mais discussão foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos
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vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento Ns 207/2021, de
autoria do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, que foi discutido pelo autor da matéria e
pelos vereadores. Não havendo mais discussão foi a votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inlusão da veredaora Nilziele da Conceição
Corrêa. Submeteu a discussão e votação o Requerimento Ns 208/2021, de autoria dos Ver.
Alexandre Pinheiro Paes, Junil Ramos Faro, Kelly Fernanda da S. F. de Almeida e Márcio de
Castro Martins, que foi discutido pelos vereadores Kelly Fernanda da S. F. de Almeida,
Alexandre P. Paes, Paulo Eduardo C. de Oliveira, Bruno M. Quaresma, Nilziele da C. Corrêa,
Junil Ramos Faro e Eliomar Cruz. Não havendo mais discussão foi a votação, sendo aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Paulo Eduardo C.
de Oliveira, Bruno Medeiros Quaresma, Nilziele da Conceição Corrêa, Dionete Moraes Peniche
e Eliomar Cruz da Silva. Submeteu a discussão e votação os Decretos n2s 049. 050.05, 052,
053, 054 e 055/2021. Não havendo discussão foram a votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento
Verbal, de autoria do Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelo autor
da matéria e pelos vereadores Bruno Medeiros Quaresma, Alexandre P. Paes. Não havendo
mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes,
com a inclusão dos vereadores Bruno Medeiros Quaresma e Alexandre Pinheiro Paes. Em
questão de ordem o Vereador Leandro disse que protelou na prefeitura, um pedido de
informação sobre o bloqueio do pagamento dos servidores da educação. Expediente Oral:
Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, cumprimentou todos, agradeceu os colegas
vereadores pela aprovação do requerimento ne 208/2021,de sua autoria. Falou do
Requerimento proposto por esse vereador no mês de abril do corrente ano, e fica muito
honrado em ter iniciado essa discussão.pois o interesse público vem sempreem primeiro
lugar. Disse que questionou a questão da ausência do vereador Márcio, porque terão que
aprovar a Ata na sessão seguinte, em que o vereador Márcio não estava presente, mas assinou
o requerimento, isso já aconteceu com esse vereador na ocasião solicitava um posto de saúde
pro ramal Primavera e a implantação de alguns sistemas de água, e naquela oportunidade o
vereador Márcio propôs as reformas das pontes do Chiteua e do Ramal Primavera, e neste ato
esse vereador pediu que o veredaor Mareio incluísse seu nome nesse requerimento o que foi
acatado. Disse que no requerimento de sua autoria solicitando benefícios pra comunidade
Curuperé, outro vereador assinou a ordem de serviço, por ser da base da prefeita, e esse
vereador ficou feliz, pois o interesse público falou mais alto, e nem por isso o nome desse
vereador estava lá, pediu que isso pudesse ser avaliado no decorrer da semana.. Disse que é
favor da vacinação, e medidas tinhaam que ser tomadas, não que esse vereador esteja
defendendo o governo, mas esse veredaor acha que deveriam ter se adequado às medidas,
deveria ter sido feito um cadastro antes, para organizar todos que já teriam se vacinado, e
realmente dentro da legalidade a gestão está correta pois tem até o quinto dia útil para fazer o
pagamento, mas isso causou muitos transtornos. Disse que as blitz do DETRAN que estão
acontecendo no município, estão prejudicando os munícipes, pediuque sejam viabilizadas
medidas educacionais, que possam atender os municípes. Vereador Edeval Pereira Barra,
cumprimentou todos, disse que esteve acompanhando a equipe da Secretaria de saúde, na

cinanação contra a Covid, na região do Alto Moju, gradeceu essa secretaria, especialmente
s servidores que estão envolvidos na vacinação. Estave também acompanahndo a equipe da
sistência Social, que esteve fazendo atendimento de recadastramento do Bolsa Família no
o Moju.agradeceu a prefeitaNilma, que não mede esforços para atender o povo com
nidade. Falou da inauguração da PA 252, da inauguração da escola Fernando Borges no

stanhandeua e inauguração da Vicinal NovaVida (Sococo),com a presenças do governador,
da prefeita, do chefe da Casa Civil, e toda a população está convidada a participar. Convidou
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Plenário Oscar Corrêa de Miranda - Moju / PA, 03/12/2021.

todos para participar da IV cavalgada dos amigos. Pediu a população mojuense que vacine-se.
Parabenizou a prefeita pelo trabalho que a mesma vem realizando no município. Vereador
Raimundo Edson Duarte Malcher, cumprimentou todos, falou que no sábado Moju terá a
visita do Governador, do Chefe da Casa Civil, de deputados e de alguns prefeitos da região,

para a inaugurção da PA 252 e da Vicinal que liga a PA 252 à Comunidade Nova Vida.
Convidou a população mojuense para participar da Cavalgada dos Amigos que acontecerá no
próximo domingo. Parabenizou o Secretário de Saúde pelo trabalho que está sendo feito na
área da saúde. Parabenizou a prefeita pelo que a mesma vem fazendo em benefício do povo,
principalmente pelo povo da zona rural. Falou sobre o serviço de fiscalização do DETRAN, que
está sendo feito no município, que em seu pondo de vista tem que ser feito um trabalho de
ducação no trânsito sim, mas com respeito, pois esse trabalho tem que ser feito na PA 150, e
não dentro da cidade. Vereadora Eliomar Cruz da Siva, agradeceu a todos, e pediu às pessoas

que prucurem se vacinar. Falou das inaugurações da PA 252 e da Vicinal Nova Vida, que liga a
PA 252 à Comunidade Nova Vida. Falou também da inauguração da escola do Castanhandeua.
Parabenizou a prefeita Nilma Lima por tudo que vem fazendo pela população. Convidou todos
para a Sessão Especial em homenagem ao dia da Bíblia. 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.
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