
ATA DA 3a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21a
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 11 DE
MARÇO DE 2022, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 [nove] horas do dia 11 (onze] 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: Bruno Medeiros Quaresma-PL, Cimira Eulália
da Cruz Souza-PSC, Diicirene Trindade Martins-PTB, Dionete Moraes Peniche-PL,
Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MDB, 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: Parecer

Conjunto ne001/2022, das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e comissão de
Finanças e Orçamento referente ao Projeto de Resolução n2001/2022, de autoria da
Presidenta da Câmara Municipal, que cria o Cargo de Pregoeiro no âmbito da Câmara

Municipal de Moju; Parecer Conjunto ns002/2022 das Comissões de Legislação, Justiça e
Redação Final e comissão de Finanças e Orçamento, referente ao Projeto de Resolução
ne002/2022, de autoria da Presidenta da Câmara Municipal, que Cria o Cargo de Ouvidor no

âmbito da Câmara Municipal de Moju; Parecer Conjunto ne003/2022 das Comissões de
Legislação, Justiça e Redação Final e comissão de Finanças e Orçamento, referente ao Projeto
de Resolução ne003/2022, de autoria da Presidenta da Câmara Municipal, que autoriza a
recomposição salarial dos servidores no âmbito da Câmara Municipal de Moju; Parecer
Conjunto ne004/2022 da Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e comissão de
Finanças e Orçamento , referente ao Projeto de Resolução ne004/2022, de autoria da
Presidenta da Câmara Municipal, que cria o parágrafo único no art. 8a na Resolução

na006/2021 (Resolução Procuradoria da Mulher]; Requerimento ne008/2022, de autoria
do Vereador Leandro Henrique Cardoso da Rocha, solicitando a reforma da Escola Municipal
"Colônia do Jutaiteua" Médio Rio Moju; Requerimento ne013/2022, de autoria do Vereador
Edeval Pereira Barra, solicitando a construção de uma Praça na Vila São Sebastião, Alto Rio
Moju; Requerimento ne014/2022, de autoria da Vereadora Nilziele da Conceição Corrêa,
solicitando a pavimentação asfáltica, com caçada e meio fio da Travessa Jambuaçú, Bairro
Almir Gabriel nesta cidade; Requerimento Verbal, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Costa de Oliveira, solicitando reforma e ampliação das pontes das comunidades Chiteua e
Caratateua no Ramal Primavera; Requerimento Verbal de autoria da veredaora Vereadora
Dionete Moraes Peniche, solicitando a construção com estrutura de concreto para a caiza
d'água na escola da comunidade Camurituba Beira; Requerimento Verbal de Autoria do
Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando a refeorma da escola Vista Alegre;
Requerimento Verbal de autoria do Vereador Junil Ramos Faro, solicitando Ação Itinerante
de vacinação contra a Covid na região do Maratininga. 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, Cimira Eulália
da Cruz Souza-PSC, Diicirene Trindade Martins-PTB, Dionete Moraes Peniche-PL,
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Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MDB, 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 Parecer Conjunto nQ001/2022 das Comissões de Legislação,
Justiça e Redação Final e comissão de Finanças e Orçamento e o Projeto de Resolução
ns001/2022, de autoria da Presidenta da Câmara Municipal, que cria o Cargo de Pregoeiro no
âmbito da Câmara Municipal de Moju. Não havendo discussão, foi á votação, sendo aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Parecer
Conjunto nQ002/2022 das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e comissão de
Finanças e Orçamento, e o Projeto de Resolução nQ002/2022, de autoria da Presidenta da
Câmara Municipal, que Cria o Cargo de Ouvidor no âmbito da Câmara Municipal de Moju. Não
havendo discussão, foi á votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Submeteu a discussão e votação o Parecer Conjunto nQ003/2022 das Comissões de Legislação,
Justiça e Redação Final e comissão de Finanças e Orçamento, e o Projeto de Resolução
nQ003/2022, de autoria da Presidenta da Câmara Municipal, que autoriza a recomposição
salarial dos servidores no âmbito da Câmara Municipal de Moju. Não havendo discussão, foi á
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e
votação o Parecer Conjunto nQ004/2022 da Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e
comissão de Finanças e Orçamento, e o Projeto de Resolução nQ004/2022, de autoria da
Presidenta da Câmara Municipal, que cria o Parágrafo Único no art. 8à na Resolução

ns006/2021 [Resolução Procuradoria da Mulher). Não havendo discussão, foi á votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação
o Requerimento na008/2022, de autoria do vereador Leandro Henrique Cardoso da Rocha.
Não havendo discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos veredaores
presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n9013/2022, de autoria do

ereador Edeval Pereira Barra, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores
aimundo Edson eNilziele da Conceição. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo
provado por unanimidade dos veredaores presentes, com a inclusão dos vereadores
aimundo Edson Duarte Malcrer e Nilziele da Conceição Corrêa. Submeteu a discussão e
otação o Requerimento ne014/2022, de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa,
ue foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadores Paulo Eduardo, Eliomar Cruz, Junil

R. Faro, Ramundo Edson, Bruno Quaresma. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Paulo

duardo Costa de Oliveira, Eliomar Cruz da Silva, Junil Ramos Faro, Raimundo Edson Duarte
Malcher e Bruno Medieros Quaresma. Submeteu a discussão e votação o Requerimento

erbal, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, que foi discutido pelo autor
da matéria e pelos vereadores Raimundo Edson, Nilziele da Conceição e Leandro Henrique.
Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes, com a inclusão dos vereadores Raimundo Edson Duarte Malcher, Nilziele da
Conceição Corrêa e Leandro Henrique Cardoso da Rocha. Submeteu a discussão e votação o
Requerimento Verbal de autoria da Vereadora Dionete Moraes Peniche. Não havendo
discussão, foi 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. Não havendo mais discussão,
foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento Verbal, de autoria do Vereador Junil Ramos Faro, que
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foi discutido pelo autor da matéria. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Nesse momento a vereadora Eliomar
Cruz, o Vereador Junil Faro e a vereadora Nilziele da Conceição, solicitaram que esta Casa
envie Moção de Pesar às famílias da dona Nenêm, moradora da Vila Sarapoí, à família da
senhora Socorro e à família do senhor Eider, que faleceram esssa senama. Expediente Oral:
Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, cumprimentou todos, disse que durante o
recesso esse vereador não parou, indo atrás de benefícios para o município, participando de
várias reuniões junto ao governo do estado e suas Secretarias, com deputados federais e
estaduais, e sempre acompanhado das veredaoras Dilcinha e Nilziehe, onde colheram bons
frutos. Disse que faz uma oposição propositiva, onde os debates são de idéias, onde se exerga
a problemática, escuta a comunidade e tenta trazer soluções para melhorar a qualidade de
vida do povo mojuense. Disse que através do deputado Beto Faro e deputada Dilvanda,
conseguiu emenda pra o município de Moju, que foi depositada nos cofres da Prefeitura no dia
20 de dezembro de 2021, e esse veredaor espera que o executivo use esse dinheiro na saúde
pública, de maneira mais eficaz e transparente possível. Conseguiu também juntamante com
as vereadoras Dilcirene e Nilziele, trazer para Moju, o maior curso de capacitação profissional
que o governo estadual oferece que é o "Qualifica Pará", que tem como grande diferencial,
vale transporte, alimentação, vestimenta e todo o amparato necessário, e no final do curso o
governo dá incentivo para cada profissional ter sua independência. Disse que são 120 pessoas
que estão sendo beneficiadas diretamente. Falou de uma denúncia feita na comunidade
Príncipe da Paz, na presença do Vice prefeito, dos vereadores Pretão e Márcio e de outras
autoridades do município, onde o Pastor Serginaldo fez uma deníncia a respeito da ponte do
Poacê que desabou, e houve uma empresa que disponibilizou 20 mil reias para a recuperação
da mesma, mas houve um secretário do município que falou que o valor seria de 35 mil reais
para realizar o trabalho, e esse vereador solicitou à comissão de terras que apure essa
denúncia. No aparte o vereador Leandro disse que essa denúncia é muito grave e precisa ser
apurada. Voltando a palavra o vereador Paulo parabenizou todas as mulheres pela passagem
do dia da mulher. Vereadora Eliomar Cruz da Silva, cumprimentou todos. Disse que todos os
vereadores desta casa continuam trabalhando pelo povo mojuense. Falou de alguns
acontecimentos no decorrer da semana, na segunda feira esteve em Belém, juntamente com
alguns vereadores participando do lançamento do Edital de formação do programa "Forma
Pará", onde Moju foi comtemplado com vagas na área da agricultura, agradeceu ao
governador Helder Barbalho e ao chefe da Casa Civil que sempre está dispon'pivel para ajudar
o povo de Moju, agradeceu também a prefeita pela parceria junto ao governo do estado. Falou
do café da manhã realizado no Dia da Mulher, ofertado pela prefeita de Moju, com o sorteio de
vários prêmios, onde na oportunidade foi assinada a ordem de serviço para 10 (dez]
quilômetros de asfalto com meio fio e calçadao nas daa cidade, com recursos próprios. Sobre a
denúncia feita pelo vereador Paulo, sobre a ponte do Poacê, disse que quando fazemos uma^*

enúncia temos que provar o que falamos, e essa vereadora participou de algunas reuniões
om empresários, e não ouvir falar esse assunto, mas ouviu sim se falar em parceria com a
refeitura, e a prefeita jamais iria dispensar ajuda. Disse que já foram feitas várias pontes na
odovia dos Quilombolas, mas infelizmentes as empreas trafegam pela rodovia com cargas
esadas, assim como existe também a dificuldade de conseguir madeira pra construção e
formas de pontes. No aparte o vereador Raimundo Edson disse que estava na reunião onde
morador do Ramal Primavera fez a denúncia, e disse que parcerias são feitas e a prefeita

em trabalhando no município, inclusive já foram mais de quatorze pontes refiormadas no
no de 2021, disse que mesma está fazendo a ponte do Poacê. Falou que precisa ter provas
obre esses trinta e cinco mil que dizem ter sido cobrados, e a Comissão responsável com

certeza irá averiguar essa situação, para dar um posicionamento. Voltando afalar a vereadora
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Eliomar desejou a todas as mulheres um ano abençoado, e informou que a Procuradoria da
Mulher na Câmara Municipal já está funcionando. 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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