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ATA DA l2 SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21^
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 18 DE
FEVEREIRO DE 2022, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove] horas do dia 18 (dezoito] do mês de fevereiro do ano de 2022 (dois mil e
vinte e dois], 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: Bruno Medeiros Quaresma-PL,
Dilcirene Trindade Martins, Dionete Moraes Peniche-PL, Eliomar Cruz da Silva-MDB,
Iranilson Trindade da Silva, 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, 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: Projeto de Resolução ne001/2022, de
autoria da Presidenta da Câmara Municipal, o Cargo de Pregoeiro no âmbito da Câmara
Municipal de Moju; Projeto de Resolução ne002/2022, de autoria da Presidenta da Câmar
Municipal, que Cria o Cargo de Ouvidor no âmbito da Câmara Municipal de Moju; Projeto d
Resolução ne003/2022, de autoria da Presidenta da Câmara Municipal, que que autoriza
reposição salarial dos servidores no âmbito da Câmara Municipal de Moju; Projeto d
Resolução ne004/2022, de autoria da Presidenta da Câmara Municipal que cria o Parágraf
Único no Art.82 na Resoluçãon2 006/2021, (Resolução da procuradoria da Mulher

Requerimento n9001/2022, de autoria do Vereador Junil Ramos Faro, Solicitando,
construção de Praças nas Comunidades Limoeiro e Vila Cardoso, Alto Moju; Requerimento
ne002/2022, de autoria da Vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando a reforma das
Pontes sobre o Rio Ubá, e do Poacê, localizadas na Rod. dos Quilombolas neste município;
Requerimento n2003/2022, de autoria do Vereador Márcio de Castro Martins, solicitando a
construção do muro da escola Fernando Borges, localizada na Vila Castanhandeua, neste
município; Requerimento n2004/2022, de autoria da Vereadora Dionete Moraes Peniche,
solicitando a construção do Muro da Escola Fé em Deus, localizada na Vila União, Rod. PA
252; Requerimento n2005/2022, de autoria do Vereador Raimundo Edsn Duarte Malcher,
solicitando Reforma da Escola de Nossa Senhora da Soledade e recuperação da quadra

ipoliesportiva, neste .município de Moju; Requerimento n2006/2022, de autoria da
Vereadora Eliomar Cruz da Silva, solicitando limpeza e recuperação das ruas do Bairro
Almir Gabriel, do outro lado dapista da Alça viária, perímetro entre o terminal rodoviário e o
residencial laércio Barbalho; Requerimento Verbal de autoria do vereador Bruno Medeiros
Quaresma, solicitando a construção de uma quadra poliesportva na comunidade Conceiçãodo
Mirindeua, neste município de Moju; Correspondência da bancada Evangélica da Câmara
Municipal de Moju. Dando prosseguimento, a senhora presidenta determinou que fosse feita a
segunda chamada para verificação de quorum, constatando-se a presença dos Vereadores:

Bruno Medeiros Quaresma-PL, Dilcirene Trindade Martins, Dionete Moraes Peniche-PL,
Eliomar Cruz da Silva-MDB, Iranilson Trindade da Silva, Junil Ramos Faro-MDB, Kelly
Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Leandro Henrique Cardoso da Rocha-PSDB,
Márcio de Castro Martins-PSC, Nilzieie da Conceição Correa-PSB, Raimundo Edson
Duarte Malcher - MDB. Em seguida a senhora presidenta submeteu a discussão a Ata da

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

Palácio Vereador Lourival Tavares Cristo



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 Requerimento n9001/2022, de autoria do vereador Junil
Ramos Faro, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Leandro Henrique e
Eliomar Cruz. Não havendo mais discussão foi a votação, sendo aprovado por unanimidade
dos veredaores presentes, com a inclusão dos vereadores Leandro Henrique Cardoso da
Rocha e Eliomar Cruza da Silva. Submeteu a discussão e votação o Requerimento
ne002/2022, de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, que foi discutido pela
autora da matéria e pelos vereadores Junil Ramos Faro, Bruno Medeiros, Raimundo Edson e
Mareio Martins. Não havendo mais discussão foi a votação, sendo aprovado por unanimidade
dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Junil Ramos Faro, Raimundo Edson
Duarte Malcher, Mareio de Castro Martins e Eliomar Cruz da Silva. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento ne003/2022, de autoria do vereador Márcio de Castro Martins, que
foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Iranilson Trindade, Raimundo Edson e
Bruno Quaresma. 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 D. Malcher e Bruno Medeiros Quaresma. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento n9004/2022, 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 veredaores presentes.Submeteu a discussão e votação o
Requerimento ne005/2022, de autoria do vereador Raimundo Edson D. Malcher, que foi
discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Junil Ramos Faro, Bruno Quaresma,
Iranilson Trindade e Eliomar Cruz. Não havendo mais discussão foi a votação, sendo aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do Veredaor Junil Ramos Faro,
Bruno Medeiros Quaresma, Iranilson Trindade da Silva e Eliomar Cruz da Silva. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento nQ006/2022, de autoria da vereadora Eluomar Cruz da
Silva, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Raimundo Edson, Nilziele da
Conceição, Dionete Moraes, Iranilson Trindade e Bruno Quaresma. Não havendo mai
discussão foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com
inclusão dos veredaores Raimundo Edson Duarte Malcher, Nilziele da Conceição Corrê
Dionete Moraes Peniche, Iranilson Trindade da Silva e Bruno Medeiros Quaresm
Requerimento Verbal de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, que foi discutid
pelo autor damatéria e pelos vereadores Junil Ramos Faro, 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 Junil Ramos Faro, Nilziele da Conceição
Corrêa, Eliomar Cruz da Silva. Enaminhou para a Comissão de Legislação, Justiça e Radação
Final o Submeteu a discussão e votação os Projetos de Resolução ne001, oo2,003 e 004/2022,
para análise e parecer no prazo legal. Expediente Oral: Vereador Mareio de Castro Martins,
cumprimentou todos os presentes, agradeceu a Prefeita por estar olhando para o povo,
andando por todo o muncípio fazendo várias obras, atendendo os requerimentos dos
vereadores, isso é responsabilidade com o povo mojuense. Pediu a todas as pessoas que
vacinem-se contra a Covid e a gripe, pois todos sabemos que passamos por um surto de gripe
e agora com a nova variante da Covid, e a vacina é muito importante para amenizar os
sintomas. Falou do assalto que sete vereadores sofreram no decorrer da semana, quando

estavam indo pra Belém para tratar assuntos referente ao problema que está ocorrendo no
Rio Ubá, mas graças e Deus estão todos bem. Repudiou alguns comentários nas redes sociais
em relação à esse assalto. Agradeceu a Prefeita e ao Chefe da Casa Civil por todos os trabalhos
que estão trazendo para nosso municipio,como o Hospital Municipal , a Orla da Cidade e
muitoas outras coisas. Vereadora Kelly Fernanda daSilva Felix de Almeida, cumprimentou
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todos os presentes, agradeceu a prefeita por atender seus requerimentos e aos vereadores
pela parceria na aproção dos mesmos, agradeceu também pelo compromisso da prefeita
principalmente com a educação e com a saúde do município. Disse que as aulas
semipresenciais iniciam no dia três de março, e no dia 18 de abril as aulas irão iniciaram
normalmente psrs os alunos que estiverem vacinaods. Agradeceu a prefeita por ter levado os
vereadores para uma reunião para tratar da situação do Rio Ubá, que está sendo infestado por
uma planta aquática, causando um grande problema para as comunidade ao longo desse rio, e
pelo esforço e empenho em resolver essa problemática que com certeza será solucionada.
Pediu a esta Casa que convide as empresas que ultilizam as pontes da Rodovia dos
quilombolas com tráfego de cargas pesadas, para uma reunião e assim encontar uma solução
para o problema, pois essas pontes não suportam tráfego de cargas pesadas. Vereador Junil
Ramos Faro, cumprimentou todos os presentes, Disse que é gratificante participar de visitas
e da assinatura de serviço para várias obras no município de Moju, falou do avanço da
educação em nosso município com a construção de escolas, isso é o olhar o olhar que a gestora
tem para o povo de Moju, juntamente com a Secretaria de Educação e os parlamentes, Se
solidarizou com os colegas vereadores que foram assaltados no decorrer da semana, disse que
durante o recesso os vereadores não pararam de trabalhar, para buscar melhorias para o
povo de Mojuense. pediu às pessoas que procurem os postos desaúde para sevacinar, pois a
pandemia ainda não acabou. Vereador Bruno Medeiros Quaresma, cumprimentou todos os
presentes, Falou dos trabalhos que estão sendo feitos no município de Moju, que são de vital
importância para toda a populção Mojuense, citou várias assinaturas de ordem de serviç
para construção de praças e reforma e ampliação de escolas no município, como é o caso da
comunidades Itancoâ e Castelo que vão ter a tão sonhada escola, e o sistema de abasteciment
de água para os ribeirinhos daquela área. Falou que uma das metas é finalizar as escolas d
madeira que ainda existem no município. Disse às pessoas que desejaram mal aos vereadore
que sofreram assaltos essa semana, esse vereador não os deseje o mesmo, e sofreram ess
assalto porque estavam indo à Belém buscar solução para o problema que está ocorrendo n
Rio Ubá, onde a planta aguapé está tomando conta do rio e prejudicando doze comunidade:
diretamente. Agradeceu ao Secretário de Obrss e Desenvolvimento do Estado pela atençã
dada à esses vereadores. Disse que pela primeira vez foram feitas todas as ruas d
Comunidade Conceição do Mirindeua, assim como o sistema de iluminação pública da mesm
Disse que juntamente com os vereadores da base do governo estão conversando com a
Prefeita Nilma Lima, sobre o reajuste do Piso Nacional que é direito garantido na nova Lei aos
Servidores da educação, e a mesma foi enfática em dizer que vai pagar o piso aos profissionais
da educação, porque tem respeito por esses profossionais, inclusive nunca atrasou seus
pagamentos. Vereadora Dionete Moraes Peniche, cumprimentou todos os presentes,
agradeceu a Deus pelo livramento no assalto que alguns vereadores sofreram essa semana,
inclusive essa vereadora. Disse que está acompanhando a prefeita nas assinaturas de ordem
de serviço para várias obras no município de Moju, inclusive para a construção de duas
escolas nas comunidade Itacoâ e Castelo, parabenizou a mesma por trabalhar
incansavelmente para trazer melhorias para a população Mojuense. Falou da problemática do
rio Ubá, que foi um Requerimento dessa vereadora, e está muito feliz por ter ido atá Belém
juntamente com a prefeita, para tentar uma solução para o problema, agradeceu a mesma por
ter abraçado esssa causa que é uma situação gravíssima e necessita de providências urgentes.
Disse que ficou triste com alguns comentários nas redes sociais em relação ao assalto que
vereadores sofreram no decorrer da semana. Vereador Leandro Henrique Cardoso da
Rocha, cumprimentou todos os presentes. Disse que é um defensor de cada parlamentar, o
importante é a sociedade entender qual éo papel do vereador que tem a função de propor as
leis, analizar as leis que são enviadas e fiscalizar o porder executivo, e acredita  que os
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parlamentares estão fazendo seu papel. Disse que o município de Moju vem recebendo
recussos vultosos para que os serviços públicos sejam executados dentro domunicípio, no
mês de janeiro o município redebeu R$ - 4.119.482,43 de FPM, de FUNDEB foram mais de R$ -
14.400.000,00, no mês de fevereiro até o dia de hoje já recebeu mais de R$-4.700.000,00 de
FPM, só no dia dez foram mais de R$- 4.000.000,00, de FUNDEB foram mais de R$-
5.000.000,00, totalizando só de FPM foram quase R$ - 9.000.000,00 e de FUNDEB quase R$ -
20.000.000,00 até a data de hoje. Falou de uma denúncia, que inclusive foi exposta nas redes
sociais, sobre a falta de água no bairro Novo da Vila Soledade, que segundo denúncia dos
moradores são mais de 40 dias sem água, o que foi informado é por conta da bomba que está
queimada, mas não tem como aceitar que com todo esse recurso que ingressam nos cofres
públicos do município, serviços dessa natureza não sejam oferecidos para a população. Disse
que o vereador não pode mostrar somente o que a prefeita está fazendo, e sim mostrar para
a população o que não está sendo feito, principalmente os serviços essenciais e necessários
que com os recursos que tem dá pra fazer. Falou também sobre as ruas daquele bairro que
estão intrafegáveis e solicitou aos colegas veredaores da base da prefeita que possam levar
essa denúncia até a mesma, para que essa situação possa ser resolvidoo quanto antes. Em
relação ao reajustedos servidores da rede municipal de ensino de acordo com o piso nacional,
disse que não quer fazer uma fala definitiva sobra esse assunto, porque até o momento naó
houve uma posição oficial do Governo Federal acerca dessa questão, se solidariuzou aos
professores da rede pública municipal e disse que apoia a valorozação dos professores no
sentido de que seja dado o reajuste conforme foi editado pelo Governo Federal que é de
33,4%. Vereadora Eliomar Cruz da Silva, cumprimentou todos os presentes, disse que tem
certeza que cada um vereador está determinado acumprir seu mandato com
responsabilidade. Parabenizou a prefeita pelo trabalho que vem fazendo na gestão municipal.
Disse que de acordo com o DIEESE, o município de Moju é um dos municípios que mais
geraram postos de emprego no ano de 2021, isso é visível, e para se desenvolver
economicamente o município precisa ter uma gestão responsável. Parabenizou também o
Governador, por tudo que vem investindo no município de Moju, o Chefe da Casa Civil iram
Lima, por todo o empenho em ajudar o município de Moju. Disse que esse grupo de trabalho
tem feito o seu melhor para o município. Sobre a questão das verbas que tem entrado no
município, disse que se abriram mais postos de emprego, é porque tem mais empresas
investindo no município, e com isso gerando ICMS e receita para o município, e é por isso que
a prefeita já tem 60 escolas para começar obras esse ano, isso é investimento em educação,
ainda existem muitos problemas, mas importante é investir naquilo que for necessário para a
população, e a prefeita vem fazendo isso com muita eficiência. Disse que a prefeita nunca falou
que não vai pagar o percentual do piso nacional aos professores, suas equipes estão
analisando como fazer esse reajuste, e logo será dado um posicionbamento à esses
professores. Falou que foi assinada a ordem de serviço das escolas das comunidades do
Castanhandeua, Itancoâ e Castelo, assim como outras escolas serão revitalizadas, isso é
compromisso e responsabilidade com a qualidade na educação. Falou de algumas mudanças
que irão acontecer no Legislativo municipal que são a Sala do Cidadão com a extração de RG e
a Procuradoria da Mulher. 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 Presidente, Vice-Presidente, Secretário e demais Vereadores presentes na referida
sessão, depois de lida e aprovada.
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