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ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADO DO PARÁ, 21a LEGISLATURA,
REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE
2022, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 10 (dez) do mês de junho 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
Silyá, que obedecendo as formalidades legais e regimentais em vigor, solicitou a Vice-presidente
qué efetuasse a chamada para Verificação de quorum, constatando-se a presença dos vereadores:

lexandre Pinheiro Paes-PSC, Bruno Medeiros Quaresma-PL, Dilcirene Trindade Martins-
B, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-

DB, Iranilsom Trindade da Silva-PL, Junil Ramos Faro-MDB, Kelly Fernanda da S. Felix
Almeida-MDB, Leandro Henrique Cardoso da Rocha-PSDB, Nilziele da Conceição

orrea-PSB, Paulo Eduardo Costa de Oliveira-PT, Raimundo Edson Duarte Malcher-MDB.
avendo número legal foi aberta a presente Sessão, sob a proteção de Deus e em nome da
munidade, com a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida foi feita a leitura do
pediente constante da pauta assim discriminado: Parecer Conjunto n 012/2022 das comissões
Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, referente ao Projeto de Resolução

005/2022, da Mesa Diretora que dispõe sobre as informações do Legislativo Municipal para
zerem parte da LDO do Município de Moju, para o Exercício de 2023; Parecer Conjunto n
13/2022 das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, referente

Projeto de Lei n003/2022, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes
rçamentárias LDO do Município de Moju, para o Exercício de 2023; Parecer Conjunto n
14/2022 das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, referente

Projeto de Resolução n"006/2022, da Mesa Diretora que dispõe sobre a recomposição salarial
dos servidores da Câmara Municipal; Parecer n "015/2022 da comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, referente ao Projeto de Lei n004/2022, de autoria do Vereador Bruno Medeiros
Quaresma, que Institui a Semana da Ciência, Tecnologia e Inovação no calendário da educação
no município de Moju a ser realizada na terceira semana de outubro; Requerimento n"068/2022 de
autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, que solicita ao executivo a substituição da rede

^elétrica da Escola Municipal Noêmia Santiago - Vila Ateuazinho; Requerimento n"070/2022, de
autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva, solicitando ao executivo a implantação da iluminação
publica nas Ruas do Bairro Almir Gabriel; Requerimento n"071/2022, de autoria do vereador
Edeval Pereira Barra, solicitando a reforma da Escola Municipal São Vicente - Vila São Vicente-
antigo Ramal do Parola; Requerimento n072/2022, de autoria da vereadora Nilziele da Conceição
Corrêa, solicitando que o executivo Municipal possa implantar o PROCON em nosso Município,
através de parceria com o Governo do Estado e demais Órgãos; Requerimento n073/2022, de

autoria dos vereadores Dionete Moraes Peniche, Eliomar Cruz da Silva, Bruno Medeiros Quaresma,
Cimira Eulália da C. Sousa, Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida, Márcio de Castro Martins,
Iranilson Trindade da Silva, Edeval Pereira Barra, Junil Ramos Faro, Alexandre Pinheiro Paes e
Raimundo Edson D. Malcher, solicitando ao executivo o asfaltamento do perímetro urbano da
Rodovia dos Quilombolas que compreende da ponte da alça viária até a ponte do Rio Ubá;
Requerimento 075/2022, de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando ao
executivo a reforma da ponte da Vila do Arauaí; Requerimento 077/2022, de autoria do vereador
Iranilson Trindade da Silva, solicitando a implantação e iluminação publica da praça da Vila Boa
esperança Km 50; Requerimento 079/2022, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche,
solicitando ao executivo municipal a recuperação com aterramento dos Ramais Nova Jerusalém e
Aguapé. Dando prosseguimento, a senhora presidenta determinou que fosse feita a segunda
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chamada para verificação de quorum, constatando-se a presença dos Vereadores: Alexandre
Pinheiro Paes-PSC, Bruno Medeiros Quaresma-PL Cimira, 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, 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 primeira votação votação o Parecer n013/2022, e o Projeto de Lei
n003/2022, de autoria da Chefe do Poder Executivo Municipal, que cria a Lei de Diretrizes
Orçamentárias do Município de Moju para o Exercício Financeiro de 2023. Não havendo
discussão, foi a voatção, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a
discussão votação o Parecer n012/2022, e o Projeto de Resolução n005/2022, de autoria da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Moju, que cria as Diretrizes Orçamentárias da Câmara
Municipal de Moju para o Exercício Financeiro de 2023. Não havendo discussão, foi a voatção,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão votação
Parecer nQ14/2022, e o Projeto de Resolução n006/2022, de autoria da Mesa Diretora d
Câmara Municipal de Moju, que faz a recomposição salarial dos servidores da Câmara Municipal
Não havendo discussão, foi a voatção, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes
Submeteu a discussão votação o Parecer n015/2022, e o Projeto de Resolução n004/2022, d
autoria do Vereador Bruno Medeiros Quaresma, que institui a Semana da Ciência, Tecnologia
Inovação no calendário da educação no município, de Moju a ser realizada na terceira semana d
mês de outubro, que foi discutido pelo vereador Bruno Medeiros Quaresma. Não havendo mai
discussão, foi a voatção, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu
discussão e votação o Requerimento 068/2022, de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma

havendo discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes
eteu a discussão e votação o Requerimento n 070/2022, de autoria da vereadora Elioma
da Silva, Não havendo discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade do

adores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento 071/2022, de autoria d
ador Edeval Pereira Barra. Não havendo discussão, foi a votação, sendo aprovado po

unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussçao e votação o Requerimento
072/2022, de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa. Não havendo mais discussão, foi
a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento 073/2022, de autoria dos vereadores. Não havendo mais discussão, foi a
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento 075/2022, de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher. Não
havendo discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Submeteu a discussão e votação o Requerimento 077/2022, de autoria do vereador Iranilson
Trindade da Silva. Não havendo discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos ^ j
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento 079/2022, de autoria da J\l

vereadora Dionete Moraes Peniche. Não havendo discussão, foi a votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. Expediente Oral: Vereadora Dionete Moraes Peniche,
cumprintou todos, fez a defesa de seu requerimento que solicita a recuperação com aterramento dos
Ramais Nova Jerusalém e Aguapé. Agradeceu a prefeita Nilma Lima por atender os requerimentos
dos vereadores desta Casa, como o requerimento de autoria dessa vereadora solicitando a

construção da estrutura da caixa d'água em alvenaria, da escola São Luiz, da comunidade
CamuritubaBeira,quefoiatendicopelaprefeita
e solicitou que a mesma faça a substituição de todas as estruturas de caixa d'água que ainda são de
madeira por estruturas em alvenaria e uma delas é a estrutura da caixa dágua do bairro Parque
Verde que já está bastante deteriorada, Agradeceu também pela reforma da escola Maria de Lurdes
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com a construção de um novo poço. Disse que enquanto parlamentar, continua indo até as
comunidades para ouvir as demandas do povo e trazer até a prefeita. Vereador Junil Ramos Faro,
cumprimentou todos, falou que muitos requerimentos dos veredaores são atendidos, pricipalmente
na questão derecuperação de ramais, mas infelizmente o inverno foi muito rigoroso prejudicando
muitos ramais e estradas, esse vereador espera que o verão chegue logo para que os trabalhos de
recuperação de ramais sejam concluídos. Falou do requerimento que havia colocado em pauta,
solicitando a pavimentação asfáltica em frente as comunidades o nosso municipio, que segundo a
presidenta, houve questionamentos, pois estariam sendo contempladas todas as vilas, e por haver
esse questionamento, esse vereador pediu que seu requerimento fosse retirado de pauta, mas
ressaltou que já houveram outros requerimentos, inclusive de sua altoria, que foram aprovados e
com esse mesmo questionamento. Disse que vai verificar qual a melhor forma para estar pedindo
esse benefício para as comunidades do nosso municipio. Falou da assinatura da ordem de serviço
para a construção do hospital geral de Moju e da nova orla, que aconteceu no último sábado, onde
estavam presentes a prefeita Nilma, o deputado Iran Lima, e demais autoriades do municipio de
Moju e de outros municipios. Disse que asdifuldades na saúde são muitas,mas aprefeita Nilma está
trabalhando muito para melhorar o sistema de saúde do nosso municipio, já está acontecendo a
reforma do hospital Divino, e esse vereador tem certeza que quando esses sistemas estiverem
implantados em nosso municipio, a saúde vai dar uma alavancada em nosso municipio. Se
solidarizou à vereadora Kelly, pelo ocorrido a dois dias atrás, onde a mesma passou por momentos
difíceis.Vereador Bruno Medeiros Quaresma cumprimentou todos, falou que a população precisa
se informar mais para entender a diferença entre os três poderes, dentro da sociedade, mas esse
vereador tem ciência de que vem fazendo tudo o que consegue pela população de Moju. Disse que a
vereadoira Nete foi muito feliz em falar dos requerimentos, poismuitos deles são executados pela
prefeita Nilma Lima com o apoio do deputado estadual Iram Lima, citou a escola da comunidade
Conceição do Mirindeua que está passando por uma reforma e ampliação, e as escolas do Santa
Cruz que já está totalmente reformada e Cupuaçú que está prestes a ser concluída, que foi uma

licitação dos vereadores desta Casa, Falou do Projeto de Resolução n004/2022, de sua autoria,
ue institui a Semana da Ciência, Tecnologia e Inovação no calendário da educação no município,
e Moju, e disse que isso é muito importante para dar a oportunidade aos alunos, pois temos alunos
ue já ganharam o mundo, que são frutos da educação pública de Moju, como os alunos Edivan e
ranciele, que ganharam o prêmio Jovem Cientista nacional e foram alunos da escola Ernestina. Fez

a defesa do seu requerimento apresentado nesta Casa, que solicita ao executivo a substituição da
rede elétrica da Escola Municipal Noêmia Santiago na vila Ateuazinho. Disse que recentemente
esteve visitando o bairro Almir Gabriel II, onde pode constatar que algumas ruas estão necessitando
de limpeza, entrou em contato com a prefeita e a mesma mandou uma equipe para fazer uma
limpeza nessas ruas, mas deixou claro que nesse momento será feita somente a limpeza das ruas. Se
solidarizou com a vereadora Kelly, pelo ocorrido essa semana, disse que entende a situação da
família, mas um ato não justifica o outro. Disse que a prefeita e o deputado Iram se esforçaram o
máximo para conseguir o leito para o paciente, mas as coisas não funcionam no estalar dos
dedos.Vereador Edeval Pereira Barra cumprimentou todos, fez a defesa de seu requerimento, que
solicita a reforma da Escola Municipal São Vicente - vila São Vicente- antigo ramal do Parola.
Falou da festividade do Divino Espírito Santo que depois de dois anos voltou a ser realizada, falou
também da assinatura da ordem de serviço para a construção do hospital geral de Moju e da nova
orla da cidade, agradeceu a prefeita Nilma Lima e ao deputado Iran Lima, que foiram em busca
desse grande projeto para o municipio de Moju, assim como ao governador Helder por ter atendido
esse pedido. Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher cumprimentou todos, Fez a defesa de
seu requerimento que solicita a reforma da ponte da Vila do Arauaí, agradeceu asecretaria de saúde
que esteve na comunidade Centro Ouro, com uma ação itinerante de vacinação contra a Covid.
Agradeceu a secretaria de obras pelos serviços que vem fazendo obras em nosso municipio, e teve a
oportunidade de visitar o serviço de recuperação da ponte da escola do Bom Jardim e da ponte da
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escola Josiel Furtado da comunidade do Piriá que já foi concluido, uma parceria desse vereador com
a prefeita Nilma Lima. Disse que a empresa que vai fazer quase vinte quilômetros de asfalto já esta
na cidade, uma parceria da Prefeita Nilma Lima, do deputado estadual Iran Lima com o governo do
estado, e esse veredaor teve a oportunidade de está fiscalizando esses trabalhos que já começaram
na rodovia dos Quilombolas próximo a unidade mista de saúde. Disse qude vai entrar com
requerimento, solicitando asfalto em algumas ruas no Condomínio Otom. Falou da festividade do
Divino Espírito Santo que ocorreu em nossa cidade, falou também da parceria da deputada Elcione
Barblho com o município de Moju, que é muito importantese solidarizou com a vereadora Kelly,
pelo que ocorreu com a mesma a dois dias atrás, solicitou que está Casa enviasse carta se
solidarizando à família do jovem que faleceu. No aparte a vereadora Kelly solicitou que a nota de
pesar seje incluído todos os vereadores. Disse que lamenta o ocorrido, pois sabe que tem pessoas
que usam a morte de pessoas pra fezer politicagem, e essa vereadora esta tomando as medidas
cabíveis. Voltando a falar o vereador Raimundo Edson disse que a empresa que vai construir o
hospital regional já se encontra no município, e o local onde será construído já está sendo limpo,
assim com a empresa que vai construir a orla também já está na cidade. Logo em seguida a senhora
presidenta Vereadora Eliomar Cruz da Silva agradeceu a presença de todos, se solidarizou com a
veredaora kelly pelo ocorrido essa semana, pois isso pode acontecer com qualquer um vereador,
porque tudo que é incentivado cresce, e esses movimentos estão sendo incentivados por grupos
políticos e pessoas pessoas com o intuito de se promover. Se solidarizou com a família do rapaz que
faleceu. Disse que acredita que algumas pessoas usaram a dor da família para fazer política. Disse
que a Câmara de vereadores estará sempre lutando para tentar resolver os problemas do município,
assim como a prefeita está lutando para que a qualidade da saúde de Moju melhore, inauguraou a
Upa, está reformando a Hospital Divino com a implantação de mais leitos. 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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