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ATA DA 11a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADODOPARÁ,21a

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA
06 DE MAIO 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
(doisihil e vinte e dois), no prédio do Legislativo Municipal, denominado Vereador
"Lojarival Tavares Cristo", reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de
Mdju, sob a presidência da Vereadora Eliomar Cruz da Silva, que obedecendo as
f^rmalidades legais e regimentais em vigor, solicitou a Vice-presidente que

fetuasse 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, 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, 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 ao legislativo o Projeto de Lei n003/2022, que dispõe
sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Moju, para o exercício
financeiro de 2023; Requerimento n040/2022, de autoria do Vereador Márcio
de Castro Martins, solicitando ao executivo a revitalização da praça da
comunidade do Juquirí, Baixo Moju; Requerimento n041/2022, de autoria da
vereadora Dilcirene Trindade Martins, solicitando ao executivo a implantação de
um ponto de coleta de sangue do Hemopa em nosso município; Requerimen
n042/2022, de autoria do Vereador Raimundo Edson Duarte Malch
solicitando ao executivo a limpeza bimestral dos bairros da nossa cidad
Requerimento n043/2022, de autoria do Vereador Edeval Pereira Barr

solicitando ao executivo a construção de uma praça na comunidade do Sarap
Requerimento n044/2022, de autoria da Vereadora Eliomar Cruz da Silv
solicitando que a Central de Atendimento ao Cidadão desta Casa ab
procedimentos para ouvir os clientes do banco Bradesco, sobre os serviç
prestados aos seus clientes de Moju; Requerimento n045/2022, de autoria
Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, solicitando ao executivo
manutenção com terraplanagem e empiçarramento do ramal da Pioeira no Al
Jambuaçú; Requerimento nÒ46/2O22, de autoria da Vereadora Kelly Fernan
da S. Felix de Almeida, solicitando ao executivo a recuperação do Ram
Beiradão; Requerimento n047/2022, de autoria da Vereadora Eliomar Cruza
Silva, solicitando ao executivo municipal a Revitalização da Praça da Vila Nova
Vida (socôco); Requerimento de Indicação nGÜ7/2022, de autoria do Vereador
Bruno Medeiros Quaresma Indica à Prefeita Municipal, a assinatura de convênio
entre a Prefeitura Municipal e a APAE Moju, com vistas á prestação de serviços
de saúde e educação ás pessoas portadoras de deficiência, de acordo com as
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diretrizes previamente estabelecidas pelas partes. 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, Dilcirene Trindade Martins-PTB, Dionete Moraes Peniche-PL,
Edeval Pereira Barra-PC do B, Eiiomar Cruz da Silva-MDB, 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. 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 discussão e votação o Requerimento n 040/2022, de autoria do
vereador Márcio de Castro Martins, que foi discutido pelo autor da matéria e
pelos vereadores Raimundo Edson e Bruno Quaresma. Não havendo mais
discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores

presentes, coma inclusão dos vereadores Raimundo Edson D. Malcher e Bruno
Medeiros Quaresma. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n
041/2022, de autoria da vereadora Dilcirene Trindade Martins, que foi discutido
pela autora da matéria e pelos vereadores Dionete Moraes, Nilziele da Conceição,
Paulo Eduardo. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Dionete
Moraes Peniche, Nilziele da Conceição Corrêa e Paulo Eduardo C. de Oliveira.
Submeteu a discussão e votação o Requerimento n 042/2022, de autoria do
vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelo autor da
matéria e pelos vereadores Junil R. Faro, Eliomar Cruz, Edeval P. Barra,
Alexandre P. Paes, Márcio Martins. Não havendo mais discussão, foi à votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos
vereadores Junil R. Faro, Eliomar Cruz da Silva, Edeval Pereira Barra e Alexandre
Pinheiro Paes, Márcio de Castro Martins. Submeteu a discussão e votação o
Requerimento n 043/2022, de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, que
foi discutido pelo autor da matéria e pela vereadora Nilziele da Conceição. Não
havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes,com a inclusão da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa.l
Submeteu a discussão e votação o Requerimento n 044/2022, de autoria d
vereadora Eliomar Cruz da Silva, que foi discutido pela autora da matéria e pelos
vereadores Paulo Eduardo, Nilziele da Conceição, Dilcirene T. Martins, Edvea
Barra, Cimira Eulâlia. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, Com a inclusão de todos o
vereadores desta casa. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n
045/2022, de autoria do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, que foi
discutido pelo autor da matéria e pela vereadora Nilziele da Conceição. Não
havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes com a inclusão da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa.
Submeteu a discussão e votação o Requerimento n 046/2022, de autoria da
vereadora Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida. Não havendo discussão, foi à
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento n 047/2022, de autoria da vereadora
Eliomar Cruz da Sifva. Não havendo discussão, foi à votação, sendo aprovado por
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unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o
Requerimento de Indicação n 007/2022 de autoria do Vereador Bruno
Medeiros Quaresma, que foi discutido pelo autor da matéria e pela vereadora
Nilziele da Conceição. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão da vereadora Nilziele
da Conceição Corrêa. Encaminhou Para a Comissão de Finanças e Orçamento o
Projeto de Lei n 003/2022, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias
do município de Moju, para o exercício financeiro de 2023, para análise e parecer
no prazo legal. Expediente Oral: Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira,
Cumprimentou todos, disse que viajou para Brasília, juntamente com as
vereadoras Dilcinha e Nilziele, em busca de conhecimentos, onde reafirmou seu o
compromisso com o futuro presidente Lula e o Deputado Beto Faro que
representa o time político do lula no estado do Pará. Onde também pode, está
alinhando mais investimentos para o município de Moju e a vinda desse
deputado e futuro senador até o município e convidou os amoigos veredaores
para esse bate papo. Disse que nessa viagem, conseguiu também para Moju,
mais sete cursos do programa "Qualifica Pará", que é uma luta incansável desses
três vereadores juntamente com a Dr. Roberlene e outras lideranças, onde a aula
inaugural acontecerá na próxima segunda-feira, serão 140 alunos beneficiados
com esse programa. Parabenizou o governo do estado pela excelente iniciativa.
Disse que ficou feliz em ter visto nos últimos dias, que o poder executivo vai estar
entregando uma obra na comunidade Curuperé, que foi um requerimento que
não é só desse vereador , e sim de toda comunidade que solicitou através de seu
mandato, para que fosse feita esse obra dando mais dignidade aos moradores,
agradeceu à todas as lideranças que o apoiaram, frizou que foi o vereador mais
votado naquela comunidade. Em relação ao requerimento da vereadora Eliomar,
para que seja criado um SAC, para ouvir os usuários das agências bancárias do
município, solicitou que fosse acrescentado reclamações conta a Equetorial que
vem prestando um desserviço à população do município de Moju, onde nossas
ruas estão perigosíssimas por conta desse abandono que a Equatorial vem tendo
com nosso município. Pediu ao poder público que observe uma carência que está
acontecendo no bairro da Pedreira, em relação a questão da nossa água. Pediu
presidente da Comissão de Saúde, que faça uma vistoria na Escola Eurídi
onde sua filha esutda uma semana e em outra fica sem estudar, e quando estu
a sala está com o dobro ou triplo de alunos que a estrutura comportaria, fal
que a estrutara de três ou mais salas de aula está correndo risco de cairem ci
das crianças, isso em um anseio dos pais de alunos. Em nome da sua m
profesora Sonha Helena, parabeizou todas as mães. Nada mais havendo a tra
a senhora presidenta deu por encerrada a presente Sessão, e para const
mandou lavrar a presente Ata, que vai assinada pela Pr-
Secretário e demais Vereadores presentes na referida

aprovada.
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