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ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADO DO PARÁ, 21a LEGISLATURA,
REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE
2022, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 15 (quinze) 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
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, Leandro Henrique Cardoso da Rocha-PSDB, Márcio de Castro Martins-PSC, Nil
da Conceição Correa-PSB, Raimundo Edson Duarte Malcher-MDB. Havendo número lega
aberta a presente Sessão, sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, com a leitura de
versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida foi feita a leitura do expediente constante da pauta a
discriminado: Parecer Conjunto n "013/2022 das comissões de Legislação, Justiça e Red
Final e Finanças e Orçamento, referente ao Projeto de Lei n003/2022, do Executivo Munic
que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - LDO do Munícipio de Moju, para o Exercíci
2023; Requerimento n074/2022, de autoria da Vereadora Cimira Eulália da Cruz So
solicitando a construção de um Posto de atendimento de primeiros socorros para atende
comunidades Vila Igarapé - Açú, Sucutuba, São sebastiãoe Umarizal, localizadas no Alto M
Requerimento 076/2022, de autoria do vereador Márcio de Castro Martins, solicitand
construção de uma Ponte sobre o Igarapé Turiá no Ramal do Juquirí; Requerimento n078/2
de autoria do Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando a pavimentação asfáltic
condomínio Oton Gomes de Lima; Requerimento n080/2022, de autoria dos vereadores Elio
Cruz da Silva, Dionete Moraes Peniche, Bruno Medeiros Quaresma, Cimira Eulália da C. So
Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida, Márcio de Castro Martins, Iranilson Trindade da S
Edeval Pereira Barra, Junil Ramos Faro, Alexandre Pinheiro Paes e Raimundo Edson D. Malcer,
solicitando ao executivo a construção de uma praça no Bairro Parque verde e outra no Bairro Bela
Vista, localizados no perímetro urbano da Rodovia dos Quilombolas; Requerimento n081/2022,
de autoria dos vereadores Eliomar Cruz da Silva, Dionete Moraes Peniche, 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 que o executivo municipal possa solicitar a
Cosanpa a extensão da rede de abastecimento de água para atender os Bairros Parque verde e bela
Vista, localizados no perímetro urbano da Rodovia dos Quilombolas; Requerimento n082/2022,
de autoria dos vereadores Eliomar Cruz da Silva, Dionete Moraes Peniche, 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 que o executivo municipal implantar a coleta
seletiva de lixo no Bairro Bela Vista e implantação de uma Turma do EJA no Bairro Parque Verde,
localizados no perímetro urbano da Rodovia dos Quilombolas; Requerimento n083/2022, de
autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, solicitando ao executivo Municipal, a restauração
e ampliação da iluminação publica da Vila do Juquirí, Baixo Rio Moju; Requerimento
n084/2022, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, solicitando ao executivo Municipal,
a reativação da ambulancha da comunidade Jauarí Baixo Moju; Requerimento n085/2022, de

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

autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva, solicitando a realização de uma sessão Especial e
Culto em homenagem aos 111 anos da Igreja Assembléia de Deus no mundo; Requerimento
n086/2022, de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando a implantação em
nosso Município do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO; Requerimento Verbal, de
autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, solicitando que o Executivo Municipal possa
contratar um profissional de Fisioterapia, para suprir as necessidades do municipio. 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, 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. 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 segunda 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 á votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereador
presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento 074/2022, de autoria da vereado
Cimira Eulália da Cruz Sousa, que foi discutido pela autora da matéria. Não havendo m
discussão,foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu
discussão e votação o Requerimento n 076/2022, de autoria do vereador Márcio de Cast
Martins, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadoresAlexandre Pinheiro e Eliom
Cruz. Não havendo mais discussão,foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereador
presentes, com a inclusão dos vereadores Alexandre Pinheiro Paes e Eliomar Cruz da Silv
Submeteu a discussão e votação o Requerimento 078/2022, de autoria do vereador Raimun
Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Nilziel
Iranilson, Junil, Dionete, Alexandre, Bruno e Eliomar. Não havendo mais discussão, foi à votaçã
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes,com a inclusão dos vereadores Nilzie
da Conceição Corrêa, Iranilson Trindade da Silva, Junil Ramos Faro, Dionete Moraes Penich,
Alexandre Pinheiro Paes, Bruno Medeiros Quaresma Eliomar Cruz da Silva. Submeteu a discussão
e votação o Requerimento 080/2022, dos vereadores Eliomar Cruz da Silva, Dionete Moraes
Peniche, 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, que foi discutido pelos vereadores
Raimundo Edson e Nilziele. 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 081/2022, dos vereadores Eliomar Cruz da Silva,
Dionete Moraes Peniche, 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, que foi
discutido pelos vereadores Junil, Iranilson, Dionete e Eliomar. Não havendo mais discussão, foi à
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento 082/2022, dos vereadores Eliomar Cruz da Silva, Dionete Moraes
Peniche, 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, que foi discutido pelos vereadores
Mareio, Nilziele Não havendo mais discussão,foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes, com a inclusão da veredaora Niíziele da Conceição Corrêa. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento 083/2022, de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma,
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que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores. Não havendo mais discussão,foi à
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento 084/2022, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, que foi
discutido pela autora da matéria e pelo vereador Raimundo Edson, Não havendo mais discussão,foi
à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes,com a inclusão do Veredaor
Raimundo edson D. Malcher. Submeteu a discussão e votação Requerimento 085/2022, de autoria
da vereadora Eliomar Cruz da Silva, que foi discutido pela autora da matéria e pelo vereador
Iranilson. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes, com a inclusão do vereador Iranilson trindade da Silva. Submeteu a discussão
e votação o Requerimento 086/2022, de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, que
foi discutido, pela autora da matéria e pelos vereadores. Não havendo mais discussão,foi à votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o
Requerimento verbal, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, que foi discutido pela
autora da matéria e pelos vereadores. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente Oral: Vereador Mareio de Castro
Martins, cumprimentou todos, agradeceu a prefeita Nilma Lima por está dando total apoio à
Secretaria de Agricultura, para que a conferência dos agricultores aconteça em nosso municipio.
Agredeceu também ao Deputado Iram Lima e a deputada Elcione Barbalho que estão dando total
apoio para que o asfaltamento das ruas nossa cidade seja realizado. Vereador BrunoMedeiros
Quaresma, cumprimentou todos, falou que acopanhou a Festividade de Santo Antônio, na
Comunidade São Miguel/Juquiri, que teve o apoio dos deputados José Priante e Iran Lima.
Parabenizou a prefeita Nilma Lima e o deputado Iran Lima, pelos 17 quilômetros de asfalto que o
municipio de Moju está recebendo, são 10 quilômetros com recursos próprios e 7 de parceria co
govreno do estado, e isso mostra que Moju escolheu o rumo certo nas eleições, nunca
municipio recebeu tantas obras como agora. Disse que Moju não está as mil maravilhas, mas mui
já foi feito, como é caso da saúde que já foram reabertos quatro postos de saúde, e construídos m
dois um na vila Boa Esperança e um no Condomínio Laércio Barbalho, além da UPA que
colocada pra funcionar, do Hospital Divino que está sendo reformado e irá se transformar
maternidade e o Hospital Geral de Moju, que será construído em breve. Vereadora Dionete Mor
Peniche, cumprimentou todos, parabenizou a prefeita Nilma pelo trabalho de asfaltamento que
foi iniciado no municipio, e essa vereadora pode constatar em visita que fez na rua Salom
Cardoso que já está sendo asfaltada. Pediu à prefeita que não esqueça o bairro Por do Sol, onde es
veredaora esteve fazendo uma visita, e viu que o acesso ao bairro está muito difícil, e necessita
asfalto em várias ruas. Disse que o sistema de energia elétrica já chegou no bairro, e com isso
mesmo está com iluminação pública nas ruas. Assim como o bairro Nova Esperança que necess
também de asfalto. Falou que o serviço de asfaltamento também já começou na rodovia do
Quilombolas até os bairros Parque Verde o Bela Vista. Agradeceu ao deputado Iram Lima pel
parceria. Disse que deu entrada num requerimento, solicitando um Convênio da prefeitura com
comunidade Jauari, no sentido de reativar a ambulancha da comunidade que está parada por falta d
convênio, pediu também ao deputado Eduardo Costa para fazer um convênio com aquel
Comunidade. Em relação ao seu requerimento Verbal, solicitando que o secretário de saúde poss
viabilizar um fisoterapeuta, para tirar a licença de um outro Fisoterapeuta, pediu que o mesm
viabilize essa situação o mais rápido possivel. Disse que em seu primeiro mandato deu entrada e
uma Emenda Parlamentar, da deputada federal Jíulia Marinho, no valor da 120 mil reais, que era
pra serem destinados para à sala de fisioterapia, mas infelizmente a gestão anterior não teve
comprometimento de comprar os equipamentos necessários para a sala de fisioterapia. Pediu que a
Secretaria de Saúde possa fazer um convênio com a clínica Fisiocenter, para ajudar os municipes,
pois a demanda de pessoas que necessitam de reabilitação é muito grande. Falou também que fez
uma doação de uma bicicleta ergométrica para a sala de fisioterapia, a agora existe apenas uma
bicicleta funcionando. Nesse momento a presidenta Vereadora Eliomar Cruz da Silva,
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cumprimentou todos, agradeceu à prefeita por tudo que está fazendo pelo povo de Moju, ainda falta
muita coisa, mas muito já foi feito. Disse que os ramais estão em situação difícil por conta do forte
inverno, mas a prefeita está com os maquinários prontos pra fazer os trabalhos de recuperação dos
mesmos assim que passar o inverno. Disse que esteve no bairro Por do Sol, onde pôde constatar a
situação difícil do mesmo, assim como outros bairros com ruas que necessitam de asfalto. Falou que
o trabalho de asfalto já começou na cidade, assim como os trabalhos de construção da nova orla,
que vai dar uma visão diferente pra nossa cidade. Disse que a prefeita irá construir o terminal
hidroviário que é muito importatante para a população ribeirinha. Disse que acredita que em breve
estarão chegando os maquinários nos bairros fazendo um trabalho de limpeza das ruas. Convidou os
vereadores para participarem um Culto em homenagem aos 111 anos da Assembléia de Deus, que
acontecerá nesta Casa. 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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