
ATA DA 19^ SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO
DO PARÁ, 21^ LEGISLATURA, REALIZADA
NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022, ÀS

09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 05 (cinco) do mês de agosto 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, 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 d
Almeida-MDB, Leandro Henrique Cardoso da Rocha-PSDB, Márcio de Castro Martin
PSC, Nilziele da Conceição Correa-PSB, Paulo Eduardo Costa de Oliveira-PT, Raimund
Edson Duarte Malcher-MDB. Havendo número legal foi aberta a presente Sessão, sob
proteção de Deus e em nome da comunidade, com a leitura de um versículo da Bíblia Sagrad

Em seguida foi feita a leitura do expediente constante da pauta assim discriminad
Mensagem do Executivo Municipal encaminhando o Projeto de Lei ne008/2022, q
autoriza o município de Moju a ceder ao Estado do Pará o uso de imóvel, localizado
Avenida Goiás, bairro Almir Gabriel, nesta cidade, para construção do quartel do Corpo de
Bombeiros; Mensagem do Executivo Municipal encaminhando o Projeto de Lei ne009/2022,
que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Esporte. 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, 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. Encaminhou para as comissões de
Legislação, Justiça e Redação Final e Terras, Obras e Serviços Públicos o Projeto de Lei
ns008/2022, de autoria do Executivo Municipal, para análise e emissão de Parecer no prazo
legal. Encaminhou para a comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças e
Orçamento e de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, o Projeto de Lei ne009/2022, de
autoria do Executivo, para análise e emissão de parecer no prazo legal. Expediente Oral:

ereador Edeval Pereira Barra, cumprimentou todos, agradeceu a Deus por mais uma
oportunidade de estar nessa Casa, pediu o apoio dos colegas vereadores em seu trabalho,
pediu a Deus que abençoe a prefeita Nilma para que a mesma possa continuar com o trabalho
que está fazendo em nosso município, como asfalto na cidade, construção e reforma de escolas
e postos de saúde e outros serviços. Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher,
cumprimentou todos, agradeceu a Deus pela oportunidade de está voltando aos trabalhos com
compromisso e seriedade. Agradeceu a prefeita Nilma Lima pelos trabalhos que a mesma vem
fazendo em nosso município como, asfalto na cidade, construção e reforma de escolas e
postos de saúde e outros serviços. Disse que está nesta Casa para trabalhar pelo município de
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Moju. Como Líder do partido, convidou todos para a Convenção do MDB/Pa, que acontecerá
hoje em Belém. Vereador Bruno Medeiros Quaresma, cumprimentou todos, agradeceu a
Deus pelo dom da vida, falou que seu mandato permanece à disposição da populção mojuense.
Disse que durante o recesso parlamentar esteve caminhando pelo município de Moju e
conversando com a população. Disse que participaou da festividade de Santa Ana, na
comunidade Santa do Alto, também esteve presente na comunidade Nossa senhira das Graças,
acompanhando a prefeita Nilma para o ato de assinatura da ordem de serviço para a reforma
da escola São Bernardino, participou também do ato de assinatura da ordem de serviço para a
construção da coberturada da quadra do Castanheira. Disse que no território Quilombola não
é só a escola do São Bernardino que está em reforma, e sim várias outras escolas daquela
região irão passar por reformas e outras já foram reformadas, bem como a Rododovia dos
Quilombolas e os Ramais que compõem essa Rodovia também estão sendo feitos, isso mostra
o respeito que a prefeita Nilma Lima tem por todos os povos tradicionais, em especial aos
Quilombolas. Convidou todos para a Convenção do MDB/Pa, que acontecerá hoje em Belém,
onde serão escolhidos os representantes do partido para as eleições desse ano. Vereador
Paulo Eduardo Costa de Oliveira, cumprimentou todos, agradeceu a Deus pelo dom da vida,
pediu aos colegas vereadores que façam uma reflexão em relação a campanha eleitoral desse
ano, principalmente para o governo federal, e verifiquem o que o atual governo fez dentro do
município de Moju, pois não se vê nenhum conjunto habitacional, nenhuma creche, nenhum
convênio para melhorar as estradas vicinais nos assentamentos, não se vê ambulancha,

ônibus do governo federal, UBS, então, que façamos uma reflaxão para que se possa
reconstruir o Brasil e trazer mais benefícios para o município de Moju. Pediu aos colegas
vereadores que unam forças em prol da campanha do Lula, candidato a presidência da
república, do futuro Senador deputado Beto Faro que sem dúvidas será parceiro do governo
Lula e do governo Helder, para está trazendo esses benefícios citados para o nosso município,
assim como a volta do PNHR. Vereador Iranilson Trindade da Silva, cumprimentou todos,
falou que é uma satisfação está voltando aos trabalhos nesta Casa, agradeceu a prefeita Nilma
Lima pelos trabalhos que a mesma vem realizando em nosso município. Vereador Junil
Ramos Faro, cumprimentou todos, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Disse que durante o
recesso legislativo andou por todo o município de Moju, juntamente com a Prefeita. Agradeceu
a prefeita pela assinatura da ordem de serviço para a cobertura da quadra do Castanhandeua,
que for um requerimento de autoria desse vereador. Falou que o asfalto está chegando em
todo o município de Moju e esse vereador teve a felicidade de participar da entrega do asfalto
da Rodovia dos Quilombolas no perímetro da Alça viária até os bairros Bela Vista e Parque
Verde. Disse que hoje temos uma gestão que olha por todos os bairros de nossa cidade.
Convidou todos para a Convenção do MDB/Pa, que acontecerá hoje em Belém, onde será
homologada a candidatura do governador Helder a reeleição, do pré candidato a deputado
estadual Iran Lima e do pré candidato a deputado federal Priande. Disse que como mojuenses
temos que olhar para aqueles candidatos que olham pro município de Moju. Disse que o
deputado federal Priante teve apenas 186 votos em Moju na eleição de 2018, mesmo assim
não deixou de ajudar o município, trazendo dois tratores agrícolas, e emendas parlamentares.
Vereadora Dionete Moraes Feniche, cumprimentou todos, agradeceu a Deus pelo dom da
vida. Agradeceu a parceria do Poder Legislativo com a prefeita Nilma e parabenizou a mesma
pelas obras que vem realizando nos quatro cantos do município de Moju. Agradeceu também
a prefeita por atender os requerimentos dos vereadores desta Casa, em especial ao
requerimento dessa vereadora, solicitando asfalto para várias ruas do bairro da Pedreira.
Disse que partricipou da assinatura da ordem de serviço para a cobertura da quadra do
Castanheira. Disse que por motivos religiosos não poderá se fazer presente na Convenção do
MDB/Pa, que acontecerá hoje em Belém. Falou que seu candidato a deputado federal teve
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apenas 69 votos em Moju, mesmo assim trousse benefícios para nosso município que foram
duas emendas parlamentares uma de 250 mil e outra de 300 mil reias, também é o autor do
Projeto Salta Z, que trás água potável para os ribeirinhos. Vereador Alexandre Pinheiro
Paes, cumprimentou todos, agradeceu a Deus pelo dom da vida, agradeceu a prefeita Nilma
pelas inúmeras obras que a mesma vem realizando em nosso município, como asfaltamento
das ruas, reformas de escolas e postos de saúde e muitas outras obras, isso é fruto de muitas
parcerias. Disse que participou da assinatura da ordem de serviço para cobertura da quadra
do Castanheira, e isso vai fomentar o esporte em nosso município, que está tendo total apoio
da prefeita Nilma. Falou dos atletas mojuenses de Handebol que estão se destacando á nivel
nacional e futuramente a nivel internacional. Agradeceu á prefeita Nilma pelo apoio ao I
campeonato de futebol de areia do bairro Castanheira que é referência nesse esporte. Disse
que a prefeita será a que mais reformou postos de saúde, ao todo foram 04 postos
reformados e 02 postos reabertos, inaugurou a unidade Mista de saúde, está reformando o
Hoispital divino e ainda será construído o Hospital Geral de Moju. Falou da construção da orla
da cidade que está sendo contraída, assim como o novo calçadão do Levi, a reforma de várias
escolas e o asfalto no município. Disse que a prefeita assinou a ordem de serviço para a
reforma da escola São Bernardino, que foi uma solicitação desse vereador. Vereador Mar
de Castro Martins, cumprimentou todos, disse que os veredaores não pararam durant
recesso, fazendo visitas nas comunidades, agradeceu o convite para participar da festivida
Santa Ana, na comunidade Santana do Alto. Agradeceu ao Secretário de Agricultura Alexan
Menezes, pela realização da pré conferência e da conferência municipal da agricultura, on

saíram muitas propostas para melhorar a agricultura em nosso município. Disse que o tra
de arado já começou os trabalhos nas comunidades como no Areia branca, onde esse verea
participou de várias reuniões. Como presidente da Comissão de saúde desta casa, agradececu
ao secretário de saúde Michel Garcia e a prefeita Nilma Lima, pelo reajuste do piso salarial dos
ACS de Moju. Agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação de seus requerimentos e a
prefeita Nilma pelo atendimento dos mesmos. Falou do asfalto que está acontecendo na
cidade e no interior do município, da construção do Hospital Geral e da reforma do Hospital
Divino que está sendo uma obra de primeira qualidade. Vereadora Cimira Eulália da Cruz
Souza, cumprimentou todos, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Agradeceu a prefeita Nilm
por todas as obras que a mesma vem realizando em nosso município, agradeceu ao secretári
de agricultura Alexandre Menezes e também a prefeita por olharem com carinho para os
agricultores da região do Alto Moju como o arado nas terras dos mesmos. Agradeceu também
pela recuperação e ampliação das ruas da Vila soledade. Agradeceu a presidente desta casa
pelo apoio dado aos vereadores. Disse estar feliz pelo retorno de todos à esta casa. Convidou
todos para a Convenção do MDB/Pa, que acontecerá hoje em Belém. Nesse momento a
vereadora Eliomar Cruz da Silva, cumprimentou todos, agradeceu a Deus pela oportunidade
de estar retornando aos trabalhos nesta Casa. Disse que temos uma prefeita que está
trabalhando muito, isso porque tem um grupo comprometido e que trabalha em prol do seu
povo, por isso, hoje Moju se tornou um palco de obras pra todos os lados, e a prefeita tem
lutado bravamente para que o município se desenvolva de uma forma igual, e o Legislativo
acompanha e fiscaliza as obras. Convidou todos para a Convenção do MDB/Pa, que acontecerá
hoje em Belém, pediu apoio para o governador Helder pré candidato a reeleição, ao Iran Lima
pré candidato a deputado estadual e a Olival Marques pré candidato a deputado Federal, o
qual essa vereadora está apoiando. 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.
Plenário Oscar Corrêa de Miranda - Moju / PA, 05/08/2022.
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