
ATA DA 9a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADO DO PARÁ, 21a LEGISLATURA,
REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE
2022, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 20 (vinte ) 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, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-
MDB, Iranilsom Trindade da Silva-PL, Junil Ramos Faro-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: Parecer n006/2022 da Comissão de legislação, justiça e redação final,
referente ao Projeto de Lei 002/2022 do executivo que dispõe sobre a denominação das vias
publicas e delimitação de bairros, na vila soledade, município de Moju; Requerimento
n030/2022, de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, solicitando ação itinerante da saúde, com
atendimento médico e odontológico, nas vilas São Sebastião e Sucutuba, para atender essas
comunidades e região; Requerimento n 034/2022, de autoria do vereador Márcio de Castro
Martins, solicitando ao executivo a construção de uma praça na comunidade do Ipitinga PA 252,
neste município; Requerimento n 035/2022, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche,
solicitando a reforma da pracinha localizada na esquina das Ruas José Cupertino e 31 de março,
bairro da pedreira nesta cidade; Requerimento de Indicação n006/2022, de autoria da vereadora
Eliomar Cruz da Silva que Indica à Prefeita Municipal, que através da secretaria municipal de

ucação, o executivo viabilize a implantando a Lei 13.935 que dispõe sobre o serviço de
icologia e de Serviço Social nas redes públicas de educação básica do município de Moju. Dando
osseguimento, a senhora presidenta determinou que fosse feita a segunda chamada para
rificação de quorum, constatando-se a presença dos Vereadores: Alexandre Pinheiro Paes-PSC,
uno Medeiros Quaresma-PL Cimira Eulália da Cruz Souza-PSC, Dionete Moraes Peniche-
, Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MDB, Iranilsom Trindade da

lva-PL, Junil Ramos Faro-MDB, Leandro Henrique Cardoso da Rocha-PSDB, Márcio de
stro Martins-PSC, Nilziele da Conceição Correa-PSB, Paulo Eduardo Costa de Oliveira-
, Raimundo Edson Duarte Malcher-MDB. Em seguida a senhora presidenta submeteu a
cussão e votação a Ata da Sessão Ordinária anterior, não havendo discussão foi à votação, sendo

rovada por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o
querimento n030/2022, de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, que foi discutido pelo

autor da matéria e pelos vereadores Raimundo Edson. Não havendo mais discussão, foi à votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do veredaor Raimundo
Edson Duarte Malcher. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n034/2022, de 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 veredaores presentes. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento n035/2022 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 a discussão e votação o

:Travessa da Saudade N 150 - CEP: 68.450-000

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

Nilziele dà Conceição Corrêa

Paulo EduardnLC.deliveira

í MalcheraroJun

artins

Iranilson Trindade da Silva

Edeval Pereira Barra

Dioneteeniche

Márcii

Leandro HenriqueC. da Rocha

sma

Vice -presidenta
Elio

Bruno Med

Alexandre Pinheiro Paes

o Oscar Corrêa de Miranda - Moju / PA, 20/04/2021.

co

SilvaCimira Eulália da Cruz Sousa

Requerimento de Indicação n006/2022 de autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva, que foi
discutido pela autora da matéria e pelos vereadores Bruno Quaresma, Nilziele da Conceição,
Mareio Martins, Cimira Eulália. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Bruno Medeiros Quaresma,
Nilziele da Conceição Corrêa, Márcio de Castro Martins, Cimira Eulália da Cruz Souza. Submeteu
a discussão e votação o Parecer n006/2022 da Comissão de legislação, justiça e redação final,
referente ao Projeto de Lei 02/2022 do executivo que dispõe sobre a denominação das vias publicas
e delimitação de bairros, na vila soledade, município de Moju, que foi pelos veredaores Raimundo
Edson, Edeval P. Barra. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por
unanimidade dos veredaores presentes. 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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