
ATA DA 7a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADO DO PARÁ, 21a LEGISLATURA,
REALIZADA NO DIA 01 DE ABRIL DE
2022, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 01 (primeiro) do mês de abril 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:
Alexandre Pinheiro Paes-PSC, Bruno Medeiros Quaresma-PL Cimira Eulália da Cruz Souza-
PSC, Dilcirene Trindade Martins-PTB, Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da
Silva-MDB, Junil Ramos Faro-MDB, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Márcio
de Castro Martins-PSC, 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 discriminad
Requerimento n027/2022, de autoria do vereador Márcio de Castro Martins, solicitando a refor
da estrutura da caixa d^ água localizada próximo a Escola José Domingos, Castanhandeu
Requerimento n028/2022, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro Paes, solicitando
construção da Casa da Cultura em nosso Município. Dando prosseguimento, a senhora presiden
determinou que fosse feita a segunda chamada para verificação de quorum, constatando-se
presença dos Vereadores: Alexandre Pinheiro Paes-PSC, Bruno Medeiros Quaresma-P
Cimira Eulália da Cruz Souza-PSC, Dilcirene Trindade Martins-PTB, Edeval Pereira Barr
PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MDB, Junil Ramos Faro-MDB, Kelly Fernanda da S. Feli
de Almeida-MDB, Leandro Henrique Cardoso da Rocha-PSDB, Márcio de Castro Martin
PSC, Nilziele da Conceição Correa-PSB, Paulo Eduardo Costa de Oliveira-PT, Raimund
Edson Duarte Malcher-MDB. Em seguida a senhora presidenta submeteu a discussão e votação
Ata da Sessão Ordinária anterior, não havendo discussão foi à votação, sendo aprovada p
unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a votação o Requerimento n027/2022, d
'autoria do vereador Márcio de Castro Martins; que foi discutido pelo autor da matéria. Não havend
mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submete
a discussão e votação o Requerimento n028/2022, de autoria do vereador Alexandre Pinheir
Paes, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Nilziele da Conceição, Raimund
Edson, Bruno Quaresma, Mareio Martins. Não havendo mais discussão, foi a votação, send
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Nilziele d
Conceição Corrêa, Raimundo Edson D. Malcher, Bruno Medeiros Quaresma, Mareio de Castro
Martins e Eliomar Cruz da Silva. Expediente Oral: Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira
cumprimentou todos, agradeceu a deus pelo dom da vida, disse que participou da reunião de
renúncia do prefeito de Concórdia do Pará, Elias Santiago, parabenizou o mesmo pela coragem de
abrir mão de quase três anos de mandato, para concorrer a a uma vaga de deputado estadual. Disse
que a partir de segunda feira seu gabinete vai estar dando auxilio às pessoas na emissão de Título
Eleitoral, de segunda a quinta feira, e convidou a população para exercer seu direito ao voto. rv.
Reforçou um pedido feito na semana passada sobre a ponte Jacaré Michira que ainda continua caída \ ^a
e sem reforma, e inclusive os moradores da região se dispuseram a doar a madeira para reforma da V^
ponte. Pediu que sejam tomadas medidas para a reforma da ponte da Santana do Alto que foi ^ \

coberta pela água, para que os trabalhadores da Marborges e os moradores da região não sofram ^J

Travessa da Saudade N 150 - CEP: 68.45IMHJÕ~

CNPJ: 22.842.791/0001-01 -Emaü: camara@cmmoju.pa.gov.br

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

Palácio Vereador Lourival Tavares Cristo



Travessa da Saudade N 150 - CEP: 68.450-000
CNPJ: 22.842.791/0001-01 -Email: camara@emmoju.pa.gov.br

de AlKe

Ju

Ed

tinsDil

Alexandre Pinheiro Paes

Bruno Me

Cimira Eulália da Cruz SousaEliomar Cruz da Silva
Presidenta

acidente, como já aconteceu anteriormente, assim como a reforma da ponte da Trindade que
também foi inundada pela água, devido as fortes chuvas dos últimos dias. No aparte o vereador
Márcio disse que em relação a ponte Jacaré Michira, já está sendo tirada a madeira pra reforma da
mesma, mas a chuva está impossibilitando que esse trabalho seja realizado com mais agilidade,
sendo que na terça ou quarta feira da próxima semana essa reforma será concluída. Vereador
Bruno Medeiros Quaresma cumprimentou todos, falou que hoje irá acontecer aassinatura da
ordem de serviço de convênio da obra mais importante da história de Moju, que é o tão sonhado
Hospital Geral, e é importante reforçar isso, pois não será um hospital regional e sim um hospital
geral do município de Moju, isso é um momento que vai ficar na história do município como
amobra mais importantejá realizada no município, Parabenizou a escola Ernestina P. Maia, que
completou essa semana 31 anos de existência, formando pessoas no município, disse que estão
correndo atrás da reforma dessa escola, onde já foram realizadas cinco reuniões com representantes
da SEDUC e com a Casa Civil, e esse vereador tem esperanças de que esta casa vai conseguir, junto
ao governo do estado essa reforma.Vereadora. Eliomar Cruz da Silva cumprimentou todos,
convidou a população para participar de entrega de títulos de terra e da assinatura do convênnio
para a construção do Hospital Geral de Moju, onde na oportunidade estará presente o Governado
Helder Barbalho. Parabenizou o Chefe da Casa Civil Iran Limae a prefeita Nilma Lima pelo esforço
que fizeram para que essa obra se concretize em nosso município. Parabenizou a escola Emestina
que está completando 31 anos de existência, formando e transformando vidas de pessoas em nosso
município. Agradeceu ao governador Helder Barbalho por tudo que tem feito pelo município de
Moju. Disse que daqui a dois meses serão iniciados os trabalhos de construção do Hospital Geral,
no terreno onde hoje funciona a garagem municipal, que passará afuncionar em outro local. 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 lida e aprovada.

Plenário Oscar Corrêa de Miranda - Moju / PA, 01/04/2022.
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