
ATA DA 5a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADO DO PARÁ, 21a LEGISLATURA,
REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE
2022, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 25 (vinte e cinco) 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: Alexandre Pinheiro Paes-PSC, Bruno Medeiros Quaresma-PL Cimira Eulália da
Cruz Souza-PSC, Dileirene Trindade Martins-PTB, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval
Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MDB, Iranilsom Trindade da Silva-PL, 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, 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: Mensagem do executivo municipal encaminhando o Projeto de Lei
n001/2022, que fixa o subsídio salarial dos professores de educação básica do Município de Moju
para o exercício de2022 e dá outras providencias; Requerimento n 016/2022, de autoria do
vereador Edeval Pereira Barra, solicitando ao executivo municipal a implantação de um Micro
Sistema de Abastecimento de água na comunidade Vila Cruz, Alto Moju; Requerimento
n019/2022, de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando ao executivo
municipal a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Sagrado Coração de Jesus,
localizada na comunidade Arauaí; Requerimento n020/2022, de autoria da vereadora Dionete
Moraes Peniche, solicitando ao executivo municipal a construção em alvenaria da Escola Águ
Preta, localizada na Vila Água Preta vicinal São José; Requerimento n022/2022, de autoria d

vereadora Eliomar Cruz da Silva, solicitando aconstrução de uma quadra poliesportiva coberta, n
escolada comunidade Jupuubinha, Médio Moju; Requerimento de Indicação n002/2022, d
autoria do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, indicando ao executivo a implantação d
um centro de acolhimento emocional e atendimento psicológico em nosso municípi
Requerimento de Indicação n002/2022, de autoria do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira,
indicando ao executivo a implantação de um centro de acolhimento emocional e atendimento
psicológico em nosso município; Requerimento de Indicação 003/2022 das Vereadoras Kelly
Fernanda da Silva F. de Almeida, Eliomar Cruz da Silva e Dionete Moraes Peniche, solicitando a
Mesa Diretora, elaboração de Resolução visando a criação da Bancada Evangélica no âmbito da
Câmara Municipal de Moju; Requerimento de Indicação 004/2022 das Vereadoras Kelly
Fernanda da Silva F. de Almeida, Eliomar Cruz da Silva, Dionete Moraes Peniche, Cimira Eulália
da C. Sousa, Dileirene Trindade Martins e Nilziele da Conceição Corrêa solicitando a Mesa
Diretora, elaboração de Resolução visando a criação da Bancada Feminina no âmbito da Câmara
Municipal de Moju; Correspondência do executivo municipal encaminhando Edital de Convocação
para audiência pública sobre a LDO 2022; Requerimento verbal de autoria da vereadora Nilziele
da Conceição Corrêa, solicitando que sejam colocados banheiros químicos nas agências bancárias
em dias de maiores fluxo de pessoas. Dando prosseguimento, a senhora presidenta determinou que
fosse feita a segunda 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, Dileirene Trindade Martins-PTB, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval
Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MDB, Iranilsom Trindade da Silva-PL, Junil
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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, Paulo
Eduardo Costa de Oliveira-PT, Raimundo Edson Duarte Malcher-MDB. Em seguida a senhora
presidenta submeteu a discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária anterior, não havendo
discussão foi à votação, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a
votação o Requerimento n016/2022, de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, que foi
discutido pelo autor da matéria e pela vereadora Cimira Eulália. Não havendo mais discussão, foi à
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes,com a inclusão da Vereadora
Cimira Eulália da Cruz Souza. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n019/2022, de
autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelo autor da matéria e
pelos vereadores Bruno Quaresma, Cimira Eulália, Junil R. Faro, Eliomar Cruz e Alexandre
Pinheiro. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Bruno Medeiros Quaresma, Cimira Eulália da
Cruz Souza, Junil Ramos Faro, Eliomar Cruz da Silva e Alexandre Pinheiro Paes. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento n020/2022, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche,
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 n022/2022, de autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva, que foi discutido pela
autora da matéria.Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento de Indicação n002/2022,
de autoria do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, que foi discutido pelo autor da matéria e
pelos vereadores Nilziele da Conceição, Dilcirene Martins e Eliomar Cruz. Não havendo mais
discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão
das vereadoras Nilziele da Conceição Corrêa e Dilcirene Trindade Martins. Submeteu a discussã
votação o Requerimento de Indicação 003/2022 de autoria das Vereadoras Kelly Fernanda
Silva F. de Almeida, Eliomar Cruz da Silva e Dionete Moraes Peniche, que foi discutido pe
vereadoras Dionete Moraes, Kelly Fernanda e Eliiomar Cruz. Não havendo mais discussão, fo
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussã
votação o Requerimento de Indicação 004/2022 de autoria das Vereadoras Kelly Fernanda
Silva F. de Almeida, Eliomar Cruz da Silva, Dionete Moraes Peniche, Cimira Eulália da C. So
Dilcirene Trindade Martins e Nilziele da Conceição Corrêa, que foi discutido pelas vereado
Kelly Fernanda, Bruno Quaresma e Junil R. Faro. Não havendo mais discussão, foi à votação, se
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação
Requerimento verbal de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, que foi discutido p
autora da matéria e pelos vereadores Raimundo Edson, Dioinete Moraes, Paulo Eduardo, Kelly
Fernanda, Leandro Henrique e Dilcirene. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Raimundo
Edson D. Malcher, Dionete Moraes Peniche, Paulo Eduardo C. de Oliveira, Kelly Fernanda da S. F.
de Almeida, Leandro Henrique C. da Rocha e Dilcirene T. Martins. Submeteu a discussão e votação
nominal o pedido de urgência para aprovação do Projeto de Lei n001/2022, do executivo
municipal e se aprovado que as Comissões de Legislação e Educação possam elaborar Parecer para
aprovação da matéria, que foi discutido pelos vereadores Paulo Eduardo, Bruno Quaresma, Leandro
Henrique, Edeval P. Barra. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por
quatorze votos a favor dos vereadores: Alexandre Pinheiro Paes- Sim, Bruno Medeiros
Quaresma- Sim, Cimira Eulália da Cruz Souza- Sim, Dilcirene Trindade Martins- Sim,

Dionete Moraes Peniche- Sim, Edeval Pereira Barra- Sim, Iranilsom Trindade da Silva- Sim,
Junil Ramos Faro- Sim, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida- Sim, Leandro Henrique
Cardoso da Rocha- Sim, Márcio de Castro Martins- Sim, Nilziele da Conceição Corrêa- Sim,
Paulo Eduardo Costa de Oliveira- Sim, Raimundo Edson Duarte Malcher- Sim. Submeteu o
INTERTÍCIO referente ao Projeto de Lei n 001/2022, de autoria do executivo municipal, sendo
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aprovado por unanimidade dos veredaores presentes. Nesse momento foi feita a leitura do Parecer
005/2022, das Comissões de Legislação Justiça e Redação Final; Educação, Turismo, Cultura e
Desporto e Finanças e Orçamento, referente ao Projeto de Lei n001/2022, de autoria do executivo
municipal. Submeteu a discussão e votação o Parecer Conjunto n005/2022, das Comissões de
Legislação, Educação e Finanças e o Projeto de Lei n001/2022, de autoria do executivo
municipal, Não havendo discussão, foram á votação, sendo aprovados por unanimidade dos
vereadores presentes. Expediente Oral: Vereador Edeval Pereira Barra, cumprimentou todos,
parabenizou os colegas vereadores pela aprovação doaumento do Piso Salarial dos profesores,
parabenizou a Prefeita Nilma por ter enviado essa Projeto de Lei para esta Casa e pela assinatura da
ordem deserviço para a construção da praça da Vila Betãnia, parabenizou também as vereadoras
desta casa pela criação da bancada feminina e também pela bancada evangélica. Falou que seu
partido o PC do B está completando cem (100) anos, e parabenizou todos os filiados do PC do B em
Moju em especial o seu presidente, senhor Raimundão. Agradeceu aos colegas vereadores pela
aprovação do seu requerimento, que trata da implantação de um Ssstema de abastecimento de água
na Cruz, no Alto Moju. Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, cumprimentou todos, falou
que essa semana foi muito produtiva, onde esse vereador participou da Caravana da Esperança,
percorrendo vários municípios do Pará, juntamente com o deputado Beto Faro, a deputada Dilvanda
e o companheiro Elias Santiago, ouvindo os anseios da população, onde teve a oportunidade de
entragar e solicitar à deputada Dilvanda, mais cursos do Programa Qualifica Pará. Disse que teve a
oportunidade de participar junto ao governador Helder da entrega dos primeiros mil certificados
desse programa, onde ogovernador anunciou que todos os profissionais das 45 (quarenta e cinco)
modalidades de cursos profissionalizantes terão um micro crédito de até cinco mil reais. Disse que
hoje foram votados requerimentos importantes, sobretudo o de sua autoria que solicita a
implantação de um centro de acolhimento emocional e atendimento psicológico em nosso
município, pediu aos pais e familiares que observem mais os jovens com relação à essa questão.
Sobre a questão do aumento do piso salarial dos professores, pediu para que essa questão possa ser
debatida com o sindicato da categoria aqui nesta casa. Nesse momento a senhora presidenta Eliomar
Cruz, cumprimentou e agradeceu a presença da equipe do Clube de Ciências presentes nesta casa.
Fez um relato dos trabalhos que a prefeita vem realizando no municipio de Moju. 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, 25/03/2021.
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