
ATA DA 2^ SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21^
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 25 DE
FEVEREIRO DE 2022, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 25 (vinte e cinco) 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 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: Alexndre Pinheiro Paes -PSC, Bruno Medeiros
Quaresma-PL, Cimira Eulália da Cruz Sousa- PSC , Dilcirene Trindade Martins, Edeval
Pereira Barra, Eliomar Cruz da Silva-MDB, Junil Ramos Faro-MDB, Kelly Fernanda da S.
Felix de Almeida-MDB, Márcio de Castro Martins-PSC, 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 ne007/202
de autoria das Vereadores Eliomar Cruz da Silva, Cimira Eulália C. de Sousa, Dionete Morae
Peniche, Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida, Dilcirene Trindade Martins e Nilziele d
Conceição Corrêa, solicitando a realização de sessão especial no dia 08 de março, e
homenagem ao dia Internacional da Mulhere; Requerimento ne009/2022, de autoria d
Vereador Junil Ramos Faro, solicitando a construção de uma Praça na comunidade Vil
Cardoso, neste município; Requerimento n9010/2022, de autoria do Vereador Alexandr
Pinheiro Paes, solicitando a reforma da Escola Municipal São Raimundo, localizada no Estirão
do Mamão, Baixo Rio Moju; Requerimento ne011/2022, de autoria da Vereadora Dilcirene
Trindade Martins, solicitando Reforma da Escola Municipal da comunidade Primavera, Baixo
Rio Moju; Requerimento ne012/2022, de autoria do Vereador Edeval Pereira Barra,
solicitando ação itinerante de vacinação contra covid-19 nas comunidades do Alto Moju, para
atender crianças de 05 à 11 anos; Requerimento Verbal de autoria do vereador Bruno
Medeiros Quaresma, solicitando a instalação do ensinomédio na modalidade SOME, na
localidade Bom Jardim, Requerimento Verbal de autoria do Vereador Raimundo Edson
Duarte Malcher, solicitando a limpeza das ruas e iluminação pública do bairro Parque Verde,
Requerimento Verval de autoria do Vereador Mareio de Castro Martins, solicitando ação
itinerante de Vacinação contra a Covid, para crianças de 05à 11 anos e outras doses, nas
Comunidades Deus Proveraá, Bom Jesus e Severo, localizadas no Alto Jambuaçú,
Requerimento Verval de Autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva, solicitando a
reorganização das carvoarias e limpeza das ruas do bairro Condomínio Industrial,
Requerimento Verbal de autoria da vereadora Cimira Eulália da Cruz Sousa, solicitando a
limpeza das ruas da Vila Soledade assim como a reforma da escola Ivo Barbosa. Dando
prosseguimento, a senhora presidenta determinou que fosse feita a segunda chamada para
verificação de quorum, constatando-se a presença dos Vereadores: Alexndre Pinheiro Paes -
PSC , Bruno Medeiros Quaresma-PL, Cimira Eulália da Cruz Sousa- PSC , Dilcirene
Trindade Martins, Edeval Pereira Barra, Eliomar Cruz da Silva-MDB, Junil Ramos Faro-
MDB, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Márcio de Castro Martins-PSC,
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 Requerimento ne007/2022, de
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autoria das vereadoras desta Casa, Não havendo discussão, foi à votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento
ne009/2022, de autoria do vereador Junil Ramos Faro, que foi discutido pelo autor da
matéria. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento ne010/2022, de
autoria do vereador Alexandre Pinheiro Paes, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos
vereadores Raimundo Edson, Mareio Mareio Martins. Não havendo mais discussão, foi à
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do
vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, Márcio de Castro Martins. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento ne011/2022, de autoria da vereadora Dilcirene Trindade Martins,
que foi discutido pela autora da matéria e pelo vereador Márcio Martins. Não havendo mais
discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a
inclusão do vereador Márcio de Castro Martins. Submeteu a discussão e votação o
Requerimento ne012/2022, de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, que foi discutido
pelo autor da matéria e pelos vereadores Raimundo Edson, Cimira Eulália. Não havendo mais
discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com a
inclusão do vereador Raimundo Edson D. Malcher, Cimira Eulália da Cruz Sousa. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento Verbal, de autoria do vereador Bruno Medeiros
Quaresma, que foi discutido pelo autor da matéria. Não havendo mais discussão, foi à 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. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento
Verbal de autoria do vereador Márcio de Castro Martins, que foi discutido pelo autor da
matéria. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento Verbal, da autoria

o vereadora Eliomar Cruz da Silva, que foi discutido pela autora da matéria. Não havendo
ais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
bmeteu a discussão e votação o Requerimento Verbal, de autoria da vereadora Cimira

ulália da Cruz Sousa, que foi discutido pela autora da matéria e pelo vereador
aimundoEdson. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por
nanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do Vereador Raimundo Edson Duarte

Malcher. Expediente Oral: Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, cumprimentou
todos, agradeceu a prefeita Nilma Lima pelo trabalho que vem realizando dentro do
município de Moju, assim como agradeceu também aos colegas vereadores que estão andando
nos quatro cantos deste município. Falou da Inauguração da ponte sobre Rio Meruú, que é
mais uma obra o governo do estado, que vai facilitar a vida dos moradores daquela região.
Parbenizou a presindenta pela passagem do seu aniversário. Vareador Junil Ramos Faro,
cumprimentou todos. Falou sobre a inaugaração da ponte sobre o Rio Meruú, onde esse
vereador teve a oportunidade de participar da inauguração, juntamente com a Prefeita Nilma
Lima e o Chefe da Casa Civil e colegas vereadores., e esse vereador se sintiu muito feliz, pois
sabe os beneféios que essa ponte trará para os moradores da região. Agradeceu aos colegas
vereadores pela aprovação do Requerimento de sua autoria. Disse que não vai parar e está
andando no município todos os dias para buscar melhorias para o povo mojuense, pois esse é
o seu papel. Parabenizou a Presidenta pela passagem do seu aniversário. Vereador Bruno
Medeiros Quaresma, cumprimentou todos, parabenizou os vereadores Eliomar e Junil Faro,
pela passagem de seus aniversários. Pediu a todos que possamos fazer uma corrente de
oração pela Ucrânia. Rassaltou a inauguração da ponte Gerson Peres sobre o rio Meruú, que
atende diretamente sete municípios e interliga todo o para, melhorando a vida de todas
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aspessoas que utilizam a mesma, uma obra que foi uma solicitação do deputado Iram Lima.
Falou da aprovação de seu requerimento que solicita a implantação do ensino médio no
formato SOME na comunidade Bom Jardim. Parabenizou todos os alunos que foram
aprovados para o ensino superior, em especial o Jovem Gustavo que foi aprovado com apenas
14 anos de idade e parabenizou o professor Raimundo Gomes que foi o tutor desse aluno.
Vereador Alexandre Pinheiro Paes, cumprimentou todos, disse que o ano de 2021 foi de
muito trabalho e aprendizado. Disse que acompanhou a prefeita na assinatura de ordem de
serviço para a construção de várias obras. Disse que participaou da inauguração da ponte
sobre o Rio Meruú, que trará muitos benefícios para a populção da região, tranzendo o
progesso para mesma. Falou que essa semana esteve visitando a região do Baixo Moju e se
reuniu com moradores, onde foi solicitado a reforma da escola do Estirão do Mamão, e esse
vereador já protocolou requerimento solicitando essa reforma, e agradeceu aos colegas
veredaores pela aprovação do mesmo. Pediu às pessoas que vacinem-se, pois é necessário se
previnir. Parabenizou a presidenta e o vereador Junil Faro pela passagem de seus
aniversários. Vereador Edeval Pereira Barra, cumprimentou todos, falou que sempre irá
honrar com seu compromisso, agradeceu aos colegas veredaores pela aprovação de seu
Requerimento, pois sabemos das dificuldades que a população enfrenta para poder ser
vacinada, principalmente o povo do Alto Moju. Falou da Inaugaração da ponte sobre o Rio
Meruú, parabenizou o Chefe da Casa Civil, por ter lutado pela realização dessa obra.
Parabenizou a presidenta pela passagem de seu aniversário. Veredaor Mareio de Castro
Martins, cumprimentou todos, disse que participou da inauguração da ponte sobre o Rio
Meruú, que vai interligar todo o para e trazer melhorias, principalmente para o povo daquela
região. Disse foi informado, que seram feitas as pontes do Rio Ubá, do Sasutinca, do Jacundaí e
do Bacuri, todas na Rodovia dos Quilombolas. Agradeceu aos colegas veredaores pela
aprovação de seu requerimento, pois ações itinerantes são muito importante para atender as
pessoas que moram no interior do município. Parabenizou os vereadores Eliomar e junil Faro
pela passagem do aniversário. Parabenizou a prefeita pelos trabalhos realizados no município.
Falou da instalação do SICRED em nosso município, que é de suma importância para seu
desenvolvimento. Veredaora Cimira Eulália da Cruz Sousa, cumprimentou todos,
parabenizou os vereados por terem aprovado todos os requerimentos desta casa. Agradeceu
aos colegas veredaores pelas mensagens de apoio no momento difícil de sua vida. Falou dos
desafios que eram enfrentados no Rio Meruú, e parabenizou o Governador e o Chefe da Casa
Civil pelo compromisso com o povo paraense. Parabenizou a Secretária de educação pela
organização da Jornada Pedagógica, a agradeceu pelo compromisso com a educação do
município de Moju. Falou do esforço que a prefeita vem fazendo para atender as necessidades
do povo mojuense. Agradeceu pela realização da ação Itinerante de vacinação da covide-19, e
pelo apoio dado o povo do alto Moju com transporte para a inauguração da ponte.
Parabenizou os veredaores Eliomar e Junil Faro pela passagem do aniversário. 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 Vereadoresnresentes na referida sessão, depois de lida e aprovada.
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