
ATA DA 4^ SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21^
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 18 DE
MARÇO DE 2022, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 [nove) horas do dia 18 [dezoito) do mês de março 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: Cimira Eulália da Cruz Souza-PSC, Dilcirene
Trindade Martins-PTB, Dionete Moraes Peniche-PL, Eliomar Cruz da Silva-MDB,
Iranilsom Trindade da Silva-PL, 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: Requerimento ne015/2022, de autoria do vereador Iranilson Trindade
da Silva, solicitando o aterramento e nivelamento das Ruas do loteamento Maiaú, localizado
na Av. das Palmeiras nesta cidade; Requerimento n2017/2022, de autoria das vereadoras
Dionete Moraes Peniche e Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida, solicitando a realização de
uma Sessão Especial em Homenagem ao dia das Mães, no dia 06 de maio de 2022;
Requerimento ne018/2022, de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa,
solicitando a implantação de 02 (duas) lombadas na Rua Caeté, bairro da Parolandia, nesta
cida; Correspondência da Bancada Evangélica desta Casa; Justificativa do Vereador Junil
Ramos Faro; Requerimento Verbal de autoria da Vereadora Dionete Moraes Peniche,
solicitando a continuação dos trabalhos de implantação do Sistema de Abastecimento de Água

da comunidade Aguapé; Projeto de Lei n2 001/2022 de autoria do Vereador Márcio de
Castro Martins, que denomina de Praça Antônio Cuimar, a praça da Vila Bacuriteua ; Projeto
de Lei n2 002/2022 de autoria do Vereador Márcio de Castro Martins que denomina de praça
Antônio Cuimar (Barão), a praça da vila Bacuriteua. Nesse momento a senhora presidenta
encaminhou para a Comissão de Legislação, Justiça e redação Final os Projetos de Lei nQs 001

002/2022, para análise e emissão de parecer no prazo legal. Dando prosseguimento, a
nhora presidenta determinou que fosse feita a segunda chamada para verificação de

uorum, constatando-se a presença dos Vereadores: Cimira Eulália da Cruz Souza-PSC,
ilcirene Trindade Martins-PTB, Dionete Moraes Peniche-PL, Eliomar Cruz da Silva-
DB, Iranilsom Trindade da Silva-PL, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB,

eandro Henrique Cardoso da Rocha-PSDB, Márcio de Castro Martins-PSC, Nilziele da
onceição Correa-PSB, Raimundo Edson Duarte Malcher-MDB. Em seguida a senhora
residenta submeteu a discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária anterior, não havendo
iscussão foi à votação, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores presentes.

Submeteu a votação o ofício da bancada evangélica, que foi aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. Dando prosseguimento a senhora presidenta submeteu a discussão e
votação o Requerimento ne015/2022, de autoria do vereador Iranison Trindade da Silva,
que foi discutido pelo autor da matéria e pela vereadora Dionete Moraes. Não havendo mais
discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade da vereadora presentes, com a
inclusão da vereadora Dionete Moraes Peniche. Submeteu a discussão e votação o
Requerimento n2017/2022, de autoria das vereadoras Dionete Moraes Peniche e Kelly
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Fernanda da Silva F. de Almeida, que foi discutido pelas autoras da matéria. Não havendo mais
discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Submeteu a discussão e votação o Requerimento ne018/2022, de autoria da vereadora
Nilziele da Conceição Corrêa, que foi discutido pela autora da matéria. Não havendo mais
discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes,
Submeteu à discussão e votação o Requerimento Verbal de autoria da Vereadora Dionete
Moraes Peniche, que foi disutido pela autora da matéria. Não havendo mais discussão, foi à
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente Oral:
Vereador Iranilson Trindade da Silva, cumprimentou todos, falou que a prefeita está
trabalhando dentro do município de Moju. Convidou os colegas vereadores para participarem
de uma programação que acontecerá em sua comunidade, onde a prefeita estará presente e
assinará uma ordem de serviço. Agradeceu aos amigos da Vila Betânia que estão dando apoio
com a realização de alguns trabalhos na escola da mesma. Disse que a prefeita está
organizando as escolas para o retorno das aulas. Vereador Márcio de Castro Martins,
cumprimentou todos, manifestou sentimentos ao vereador Bruno Quaresma, pelo falecimento
de sua avó. Agradeceu à prefeita pelos trabalhos que está realizando no município e citou a
viagem que a mesma fez até Belém, juntamente com alguns vereadores, para tratar assuntos
sobre a reforma da escola Ernestina. Falou que esteve no Alto Jambuaçú pra fazer um reparo
na tubulação do Ramal, agradeceu a equipe que esteve realizando esse trabalho. Pedeiu a
população que tenha mais paciência, pois mesmo com as chuvas intensas estão tentando fazer
o melhor possível nos ramais e vicinais domunicípio. Vereadora Dionete Moraes Peniche,
cumprimentou todos, falou de sua ida até a SEDUC, juntamente com a prefeita e alguns
vereadores, onde foram tratar sobre a reforma da Escola Ernestina, agradeceu à prefeita pelo
empenho. Convidou os servidores desta casa, assim como os colegas vereadores para
participarem dos cultos em adoração à Deus, que iram acontecer nesta Casa todas as ultimas
terça-feira do mês. Manifestou suas condolências ao Vereador Bruno Quaresma, pelo
falecimento de sua avó. Neste momento a vereadora presidenta Eliomar Cruz da Silva falou
sobre alguns trabalhos que a prefeita está realizando dentro do município de Moju.
Parabenizou a mesma pelo prêmio de Mulher Destaque. Falou da alegria de também ser
premiada como Mulher Destaque na política 2021, assim como vários segmentos de Moju
também foram agraciados. 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 Presidenta, Vice-Presidenta, Secretário e demais Vereadores presentes na referida
sessão, depois de lic^a-e^aprovada.
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