
ATA DA 15a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADO DO PARÁ, 21a LEGISLATURA,
REALIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE
2022, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 03 (três) do mês de junho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), no
prédio da 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, 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, Márcio de
Castro Martins-PSC, Nilziele da Conceição Corrêa-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:Mensagem do Executivo Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei n 006/2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o poder
executivo a transformar em perímetro urbano o trecho da rodovia dos quilombolas entre a Ponte do
Rio Moju cidade, seguindo até a ponte do Rio ubá, e dá outras providências; Parecer n010/2022
da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de Lei n004/2022, do
executivo que dispõe sobre aa denominação das vias da Vila Nova Vida, Requerimento
n058/2022, de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando ao executivo a
aquisição de um Castramóvel, para castração de animais de rua de nosso município;
Requerimento n060/2022, de autoria da vereadora Cimira Eulália da Cruz Sousa, solicitando ao
executivo municipal a implantação da coleta seletiva de lixo na comunidade Enviral;
Requerimento 064/2022, de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando ao
executivo a construção de uma praça na Vila Arauaí, neste Município; Requerimento 065/2022,
de autoria do vereador Márcio de Castro Martins, solicitando a construção de uma Ponte sobre o
Igarapé Curuperé, ramal dos Cearenses; Requerimento 066/2022, de autoria da vereadora
Eliomar Cruz da Silva, solicitando ao executivo a construção de uma Praça na comunidade ramal
da Campina, e a coleta seletiva de lixo na referida comunidade; Requerimento n 067/2022, de
autoria do vereador Edeval Pereira Barra, solicitando a construção de uma praça na comunidade
São Jorge - Ramal da Sococo; Requerimento 069/2022, de autoria dos vereadores Edeval Pereira
Barra, Bruno Quaresma, Dionete Moraes, Mareio Martins, Cimira Eulália, Eliomar Cruz da Silva,
Kelly Fernanda da S. F. de Almeida, Junil Ramos Faro e Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando
o bloqueio nas ruas que dão acesso á Praça Divino Espírito Santo; Projeto Resolução n005/2022,
e auto da Mesa Diretora que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Proposta
rçamentária deste Poder Legislativo para o Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providências;
rojeto Resolução n006/2022, de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre a reposição
flacionária dos servidores e vereadores da Câmara Municipal, referente a 2021/2022. Dando

rosseguimento, 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, Dilcirene 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. Em seguida a senhora presidenta submeteu a discussão e votação a Ata da Sessão
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Ordinária anterior, não havendo discussão foi à votação, sendo aprovada por unanimidade dos
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n 058/2022, de autoria da
vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, que foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadores
Edeval Barra e Mareio Martins. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do vereador Edeval Pereira Barra e Márcio
de Castro Martins. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n 060/2022, de autoria da
vereadora Cimira Eulália da Cruz Sousa, que foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadores
Raimuindo Edson. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade
dos vereadores presentes, com a inclusão do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher. Submeteu
a discussão e votação o Requerimento 064/2022, de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte
Malcher, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Junil Ramos Faro, Dionte
Moraes e Bruno Quaresma. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Junil Ramos Faro, Dionete
Moraes Peniche e Bruno Medeiros Quaresma. Submeteu a discussão e votação o Requerimento
065/2022, dé autoria do vereador Márcio de Castro Martins, que foi discutido pelo autor da matéria.
Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento 066/2022, de autoria da vereadora
Eliomar Cruz da Silva, que foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadores Bruno
Quaresma, Raimundo Edson. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes,com a inclusão dos vereadores Bruno Raimundo Edson
Duarte Malcher e Dionete Moraes Peniche. Submeteu a discussão e votação o Requerimento
067/2022, de autoria do Vereador Edeval Pereira Barra, 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 069/2022, de autoria dos vereadores
Edeval Pereira Barra, Bruno Quaresma, Dionete Moraes, Mareio Martins, Cimira Eulália, Eliomar
Cruz da Silva, Kelly Fernanda da S. F. de Almeida, Junil Ramos Faro e Nilziele da Conceição
Corrêa, que foi discutido pelo vereador Edeval P. Barra. Não havendo mais discussão, foi à votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, Submeteu a discussão e votação o
Parecer n010 /2022 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de
Lei n004/2022 de autoria do Executivo Municipal, sobre a denominação das vias publicas da Vila
Nova Vida. Não havendo discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. Encaminhou pra a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e
Orçamento o Projeto de Resolução n005/2022, para analise e emissão de parecer no prazo legal;
Encaminhou pra a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento o
Projeto de Resolução n006/2022, para analise e emissão de parecer no prazo legal. Encaminhou
pra a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final o Projeto de Lei n006, para analise e

issão de parecer no prazo legal. Nesse momento o vereador Raimundo Edson Duarte Malcher
licitou que o Prejeto de Lei n 006/2022, fosse votado em regime de urgência urgentíssima .

ogo em seguida a senhora presidenta sumeteu a votação o pedido de urgência, o qual foi aprovado
or unanimidade dos vereadores presentes, Em seguidaa senhora presidenta determinou que fosse,
ita a leitura do Paraecer 011/2022, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente
Projeto de Lei n 006/2022 de autoria do Poder Executivo, que autoriza o poder executivo a

ansformar em perímetro urbano o trecho da Rodovia dos Quilombolas no perímetro entre a Ponte
Rio Moju cidade, seguindo até a ponte do Rio Ubá. Submeteu a discussão e votação o Parecer

011/2022, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de Lei n
6/2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o poder executivo a transformar em
rímetro urbano o trecho da rodovia dos quilombolas no perímetro entre a Ponte do Rio Moju
dade, seguindo até a ponte do Rio ubá, que foi discutido pelos vereadores Edeval Barra, Mareio
artins, Dionete Moraes, Raimundo Edson e Eliomar Cruz. Não havendo mais discussão, foi á
tação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente Oral: Vereador
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Edeval Pereira Barra, cumprimentou todos, disse que estamos em um momento de alegria, pois
após 2 anos de pandemia a Festiividade do Divino Espírito Santo está acontecendo novamente.
Falou da assinatura da ordem de serviço para a início das obras do Hospital Geral de Moju e da
revitalização da nova Orla que acontecerá no sábado 04/06. Agradeceu aos colegas vereadores pela
aprovação do requerimento de sua autoria, que trata da construção de uma praça na comunidade São
Jorge - Ramal da Sococo, assim como a aprovação do Requerimento que trata do bloqueio para
carros e motos, das ruas que dão acesso à praça, principalmente nesse momento da Festividade do
Divino Espírito Santo. Solicitou que fosse enviada carta de pesar às famílias do senhor Erguito e do
senhor Gregório, que falaceram essa semana. Vereador Junil Ramos Faro, cumprimentou todos,
Falou da participação dos vereadroes e funcionários no curso do "Forma Pará ", evento realizado
pela ALEPA em Barcarena. Disse que o deputado Federal Priante esteve em nosso município,
entregando dois tratores para fomentar a agricultura familiar mojuense, agradeceu ao mesmo pela
parceria. Agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação dos requerimentos apresentados nesta
sessão. Falou da Festividade do Divino Espírito Santo, e convidou todos para prestigiarem essa
festa de fé do povo mojuense, agredeceu aos responsáveis pela visita da Coroa do Divino Espírito
Santo à essa Casa. Deixou suas condelências à família do senhor Gregório que faleceu essa semana.
Vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, cumprimentou todos falou da Festividade do Divino
espírito Santo e da visita da Coroa do Divino Espírito Santo nesta Casa, falou do do Programa
Qualifica Pará e agradeceu aos Deputados Beto Faro e Dilvanda Faro por estarem trazendo esse
programa para Moju, que está qualificando as pessoas para entrarem no mercado de trabalho. Disse
que nos últimos dias vivemos um momento de extrama violência em nossa cidade, queacumulou na
morte de um agente da segurança pública, e como resposta a polícia começou a a agir também com
bastante violência, e isso é errado, pois a polícia militar tem que agir sempre dentro da Lei, faliu
que chegaram denúncias à essa vereadores de que policiais estão agindo de forma arbitária, com
violência física, verbal e abuso de autoridade, e o mais grave éque estão entrando na casa de
pessoas sem mandado e sem autorização dos proprietários, levando alguns pertences e sem qualquer
Suspeita de que o cidadão tenha cometido algum crime e isso é muito grave, pois uma polícia que
era pra nos proteger está agindo dessa forma, e essa vereadora fica preocupada, pois será que não
esxiste mais amor ao próximo, ninguém tem o deireito de ceifar a vida do outro e nem de fazer o
que está acontecendo em nosso município, pediu que o Divino Espírito Santo entre no Coração
dessas pessoas, para que tenham mais amor ao próximo. Vereador Bruno Medeiros Quaresma,
cumprimentou todos, falou da Festividade do Divino Espírito Santo que está acontecendo em nosso
município, após dois anos de pandemia e da visita da Coroa do Divino à esta Casa. Parabenizou a
prefeita Nilma Lima e o deputado estadual Iran Lima e expandiu o convite dos mesmos para a
assinatura da ordem de serviço para a construção do Hospital Geral de Moju e da nova orla da
cidade, e isso mostra que o município fez a escolha certa e direcionou Moju para o desenvolvimento
e progresso e citou a construção de várias praças pelo interior do município e o asfalto que está indo
também para a população rural. Disse que foi aprovado o Projeto de Lei que urbaniza a área do
Parque Verde e Bela Vista, e isso vai garantir que o asfalto chegue à essas áreas, tirando a
população da lama no inverno e da poeira no verão, levando mais diguinidade aos moradores.
Desejou sorte aos atletas mojuenses que estão indo participar dos JEPs na cidade de Mocajuba ,
disse que hoje os atletas de Moju tem um olhar diferenciado graças ao incentivo do poder
executivo, do poder legislativo estadual através do deputado Iram Lima erdo poder legislativo
municipal. Disse que o deputado federal José Priante mais uma vez está trazendo benefícios para o
povod o Pará, pois está presidindo a comissão especialque tá tratando do mercado livre para energia
no Brasil e isso com certeza vai tornar a energia mais barata, pois existem vária pessoaspassando
necessidade, pois não estão dando conta de pagar o seu consumo de energia, disse que somos um
dos maiores produtores de energia do Brasil e pagamos uma das contas mais caras, e o deputado
Priante com certeza vai conseguir aprovar esse projeto. Convidou todos para participarem da
Festividade do Divino Espírito Santo. Vereadora Cimira Eulália da Cruz Sousa, cumprimentou
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todos, falou da visita da Coroa do Divino Espírito Santo à esta Casa, e essa Casa acredita que os
sete dons serão derramados na mesma, Disse que é gratificante ver a maneira como a presidenta
Eliomar Cruz respeita cada vereador. Disse que não pode participar da sessão em homenegem às
mães, mas pediu que as mulheres sejam corajosas para chegar onde queremos, não vamos viver
sendo submissas, vamos lutar pelos nossos direitos. Falou que aprefeita Nilma e o deputado Iram
Lima são um exemplo de casal, pois sempre estão falando um do outro e se vê a armonia entre esse
casal. Agradeceu a prefeita Nilma, ao senhor Edinho por mandarem socorrer o povo do ramal do
Inviral que estava intrafegável. Agradeceu aos funcionários da escola Inviral e a técnica de
enfermagem Rosana Coelho que junto com essa vereadora fizeram a abertura do programa federal
"Saúde na Escola", com o apoio do secretário de Saúde Michel, da Dra.Adélia, da prefeita e do
deputado Iran Lima jamais teria acontecido. Falou que é impossível agradar todos, mas os
vereadores desta casa são parceiros, e no seu quarto mandato, é a primeira vez que vê uma Câmara
tão armoniosa. Agradeceu todos aos vereadores e funcionários pela forma como tratam essa
vereadora. Disse que faltou na reunião passada, mas foi por uma causa muito grande, pois quebrou
a pinguela do ramal qua dá acesso ao povo do Cairari á Mocajuba, Vila do Carmo e outras
localidades e essa vereadora teve que ir até Mocajuba falar com o prefeito para solucionar o
problema. Convidou todos para participarem de duas noites culturais que irão acontecer na Vila
soledade, nos dia 11/06 na escola Ivo e dia 18/06 na escola de Soledade. Solicitou que esta Casa
envie Carta de Pesar á familia Amaral que reside na Comunidade Umarizal, e a senhora Raquel da
Soledade, pela perda de um membro da famíla. Nesse momento a vereadora Eliomar Cruz da
Silva agradeceu a todos e agradeceu à Paróquia Divino Espírito Santo e à Assembléia de Deus pelo
convite para participar de seus eventos. Convidou todos para participar da assinatura da ordem de
seuviço para a construção do Hospital Geral de Moju e da nova Nrla da Cidade 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.
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