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ATA DA 202 SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO
DO PARÁ, 21^ LEGISLATURA, REALIZADA
NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, ÀS 09:00
HORAS.

Às 09:00 (nove] horas do dia 12 (doze] 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: Bruno Medeiros Quaresma-PL Cimira Eulália
da Cruz Souza-PSC, Dilcirene Trindade Martins-PTB, 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. 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 Conjunto ng018/2022, das comissões de Legislação, Justiça e
Redação Final e Comissão de Terras, Obras, Serviços Públicos, Política urbana. Agrícola e
Mineral, referente ao Projeto de Lei ne008/2022, que autoriza o município de Moju a ceder
ao Estado do Pará o uso de imóvel, localizado na Avenida Goiás, bairro Almir Gabriel, nesta
cidade, para construção do quartel do Corpo de Bombeiros; Parecer Conjunto ne019/2022,
das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, comissão de Finanças e Orçamento,
Comissão de Educação Cultura, Turismo e Desportos, referente ao Projeto de Lei
ne009/2022, que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Esporte; Requerimento

096/2022 de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, solicitando ao executivo
unicipal a terraplanagem dos ramais Maiaú, Vila Cruz e Veneza, Alto Moju; Requerimento

097/2022 de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando ao
ecutivo municipal a sinalização do perímetro urbano da Rodovia dos Quilombolas,
mpreendido entre a Alça Viária e os bairros Parque Verde e Bela Vista; Requerimento n2
8/2022 de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando ao executivo

municipal a implantação de lombadas no perímetro urbano da Rodovia dos Quilombolas, em
frente aos bairros Parque Verde e Bela Vista; Requerimento n2 100/2022 de autoria da
vereadora Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida, solicitando ao executivo municipal a
recuperação do Ramal Caxinguba, neste município; Requerimento n2 101/2022 de autoria
da vereador Bruno Medeiros Quaresma, solicitando ao executivo municipal a construção de
uma praça no condomínio 'ndustrial, neste município; Requerimento n2 102/2022 de
autoria do vereador Junil Ramos Faro, solicitando a construção de uma escola anexo da escola
Manoel Martins na Comunidade Água Preta, com 01 (uma] sala de aula, banheiro, secretaria,
espaço de recreação e sistema de água encanada, localizada na região do Maratininga;
Requerimento n2 103/2022 de autoria do vereador Mareio de Castro Martins, solicitando ao
executivo municipal a iluminação do campo de futebol dacomunidade Deus Provera- ramal
Primavera, neste município; Requerimento n2 104/2022 de autoria dos vereadores
Raimundo Edson D. Malcher e Alexandre Pinheiro Paes, solicitando a construção de uma
praça na comunidade Vila Nova Olinda, Alto Moju. Dando prosseguimento, 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
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da Cruz Souza-PSC, Dilcirene Trindade Martins-PTB, 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. Submeteu a discussão
e votação o Parecer Conjunto n2018/2022, e o Projeto de Lei nQ008/2022, de autoria do
Executivo Municipal, que cede ao estado imóvel para construção do Quartel do Corpo de
Bombeiros Militar,. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Parecer Conjunto
ne019/2022, e o Projeto de Lei n2009/2022, de autoria do Executivo Municipal, que Cria a
Secretaria Municipal de Esporte de Moju, que foi discutido pelos vereadores Leandro
Henrique, Junil Ramos, Bruno Quaresma, Raimundo Edson, Mareio Martins, Iranilson
Trindade, Paulo Eduardo, Ededeval Pereira. Nesse momento a veredaor Kelly Fernanda
solicitou que a sessão fosse suspensa por 5 (cincoj minutos para uma melhor análise do
Parecer, o que foi acatado pela presidenta. Reiniciada a Sessão, o Parecer foi a votação,
sendo aprovado por 10 (dez] votos a favor dos vereadores Bruno Medeiros Quaresma,
Cimira Eulália da Cruz Souza, Dilcirene Trindade Martins-PTB, Edeval Pereira Barra,
Eliomar Cruz da Silva, Iranilsom Trindade da Silva, Junil Ramos Faro, Kelly Fernanda da
S. Felix de Almeida, Márcio de Castro Martins, Nilziele da Conceição Corrêa, Raimundo
Edson Duarte Malcher e 02 (dois] votos contra dos vereadores, Leandro Henrique
Cardoso da Rocha e Paulo Eduardo Costa de Oliveira. Submeteu a discussão e votação o
Requerimento n2096/2022, de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, que foi discutido
pelo autor da matéria e pelos vereadores Raimundo Edson. Não havendo mais discussão, foi a
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do
vereador Raimundo Edson Duarte Malcher.=Submeteu a discussão e votação o Requerimento
n2097/2022, de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, 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
ns100/2022, de autoria da vereadora Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida, que foi discutido

ela autora da matéria. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por
animidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento
101/2022, de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, que foi discutido pelo autor
matéria e pelos vereadores Junil Faro, Raimundo Edson e Eluomar Cruz. Não havendo mais
cussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a

nclusão do vereador Junil Ramos Faro, Raimundo Edson Duarte Malcher e Eliomar Cruz da
Silva. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n2102/2022, de autoria do vereador
Junil Ramos Faro, que foi discutido pelo autor da matéria e pelo vereador Raimundo Edson.
Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento ne103/2022, de autoria do
vereador Márcio de Castro Martins, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores
Iranilsn Trindade. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do vereador Iranilson Trindade da
Silva,. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n2104/2022, de autoria do
vereadores Raimundo Edson e Alexandre Pinheiro, que foi discutido pelos vereadores
Raimundo Edson, Junil Faro, Bruno Quaresma. Não havendo mais discussão, foi a votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores
Junil Ramos Faro e Bruno Medeiros Quaresma. Expediente Oral: Vereadora Kelly Fernanda
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Félix S. de Almeida, cumprimentou todos, parabenizou os vereadores por terem aprovado o
Prejeto de Lei que cria a Secretaria Municipal de Esportes, que irá melhorar ainda mais o
esporte mojuense, saudou a amiga Talita, esportista mojuense que está atuando no Vasco.
Parabenizou a gestão municipal pelo asfalto que está sendo implantado nas ruas da cidade,
agradeceu q Governador Helder, à deputada Elcione e ao Ex chefe da Casa Civil Iran Lima que
se empenharam em trazer esse asfalto em parceria com a prefeita Nilma. Disse que a
recuperação de ramais está acontecendo no município. Vereador Edeval Pereira Barra,
cumprimentou todos, agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho nesta casa, agradeceu
aos colegas vereadores pela aprovação do requerimento de sua autoria que trata da
terraplanagem dos ramais Maiaú, Vila Cruz e Veneza, Alto Moju e pela aprovação em primeiro
turno do Projeto de Lei que cria a Secretaria de Esportes, para que com isso o esperte cresça
cada vez mais em nosso município, pois estava totalmente parado na gestão anterior, mas a
gestão da prefeita Nilma resgatou e está fazendo história, revelando atletas que já foram até
pra outros estados. Disse que seu grupo político onde chega é bem visto, e é exemplo para
muitos municípios, pois a gestão em Moju é levada a sério. Agradeceu também pela aprovação
do Projeto de Lei, que trata da doação de um terreno para construção do quartel do Corpo de
Bombeiros. Parabenizou a equipe da Secretaria de Educação, que esta semana fez um
movimento nas ruas de Moju, buscando alunos de volta á escola. Disse que a prefeita
inaugurou o asfalto em algumas ruas da cidade, com isso proporcionando melhorias para o

ovo. Convidou todos para participarem da Festividade da vila Soledade, que é uma festa
adicional do Alto Moju. Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, cumprimentou todos,

gradeceu a população da vila Soledade pela receptiividade, onde esse vereador teve 89 votos,
é muito grato á mesma, falou que os maquinários encontram-se na Vila fazendo um trabalho
e recuperação das ruas. Disse que visitou o ramal do Estirão do Mamão que devido o forte
verno não pode ser recuperado, mas esse veredaor fez um requerimento, solicitando
anutenção do mesmo assim que as chuvas cessarem, e hoje os serviços já começaram, assim

omo irá uma equipe da saúde levando vacina, uma equipe odontológica levando saúde bucal
ara a populção daquela comunidade, assim com a prefeita vai mandar limpar uma área para
m campo de futebol feminino. Disse que a prefeita está asfaltando praticamente toda a
idade, são quase 19 (dezenove] quilômetros de asfalto. Agradeceu aos colegas vereadores
ela aprovação do requerimento de sua autoria, solicitando sinalização com pintura asfáltica
a rodovia dos quilombolas, no perímetro dos bairros Parque Verde e Bela Vista, pois os
eículos estão passando em alta velocidade, colocando em risco a vida da população. Disse
ue Moju vem crescendo muito, pois a prefeita Nilma tem trabalhado com responsabilidade,
m parceria com o ex chefe da Casa Civil Iran Lima. Vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza,
mprimentou todos, parabenizou a prefeita Nilma pelo seu trabalho e pela responsabilidade

compromisso que tem com o povo mojuense, levando melhor qualidade de vida á população
mojuense. Parabenizou todos os pais pala passagem do dia dos pais, principalmente àqueles
pais que realmente assumem seu papel de pai. Convidou todos para participarem da
festividade da Vila Soledade. Vereador Bruno Medeiros Quaresma, cumprimentou todos,
agradeceu a Deus pelo dom da vida, falou de sua alegria em ter aprovado o Projeto de Lei,
doando terreno para o governo do estdo, para aconstrução do quartel do Corpo de Bombeiros
Militar, uqe será mais uma obra de parceria entre estado e município, a primeira foi a maior
obra que o município de Moju já teve, que é a construção do Hospital Geral que já começou,
assim como a reforma da escola Ernestina. Disse que mais um ano estará com o projeto do
aulão de redação na preparação para o ENEM, para atender todos os alunos que irão
participar desse exame, e esse ano terá o desafio de levar esse aulão para o campo, e tem
muita esperança que irá conseguir fazer o primeiro aulão de redação para a região dos
Quilombolas, na PA 252, provavelmente na escola do Castanhandeua, para a PA 150 e para o
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Alto Moju. Disse que o Deputado José Priante é um parceiro do Estado do Pará, e muito tem
contribuído com o município de Moju, e vai construir muito mais, pois a partir de agora irá ter
voto no município, e terá ainda mais compromisso com a população mojuense, pois assumiu
esse compromisso mesmo tendo apenas 186 votos na eleição de 2018, e esse vereador
juntamente com o veredaor Junil Faro, estão trabalhando para levar o nome desse deputado á
uma votação expressiva em Moju. Disse que o mesmo já trouxe dois tratores para atender a
agricultura familiar, atendendo diretamente mais de 100 famílias. Parabenizou a prefeita
Nilma Lima, que vem executando serviços por todos os cantos do município de Moju, ontem
mais uma rua asfaltada foi entregue á população, recentimente foi feita a assinatura da ordem
de serviço da quadra do Castanheira e da reforma da escola do São Bernardino, tudo isso com
a colaboração do ex chefe da Casa Civil Iran Lima, que ajuda na parceria entre governo
estadual e governo municipal, e que está pleiteando uma cadeira na Assembléia Legislativa.
Parabenizou todos os pais pela passagem do dia dos pais. Parabenizou a APAE/Moju pelo
excelente trabalho que vem fazendo, e falou do seu compromisso em conseguir o tão sonhado
convênio entre a Prefeitura de Moju e a APAE, para que possamos ter atendimento de saúde
educacional de uma forma initerrúpta e assim atender as pessoas com deficiência, sem que o
mesmo seja interrompido ao longo do ano. Falou que foi aprovado o requerimento de sua
autoria, solicitando a construção de uma praça no Condomínio Industrial, que foi uma
reivindicação dos moradores. Vereador Junil Ramos Faro, cumprimentou todos, disse que
esteve presente no ato de assinatura para construção da cobertura da quadra do Castanheira,
assim como esteve presente também, juntamente com a Prefeita e alguns colegas vereadores,
na inauguração da pavimentação asfáltica da rua da Liberdade e da rua 8 de março, falou que
está havendo uma força tarefa para que seja feita a interligação das serrarias do Condomínio
Industrial com a estrada. Agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação do requerimento
de sua autoria, que solicita a construção de uma escola anexo da escola Manoel Martins na
Comunidade Água Preta, com 01 (uma] sala de aula, banheiro, secretaria, espaço de recreação

e sistema de água encanada, localizada na região do Maratininga, onde infelizmente hoje os
alunos estão estudando em um barracão improvisado, agradeceu também a aprovação do

Projeto de Lei ne008/2022, que autoriza o município de Moju a ceder ao Estado do Pará o
uso de imóvel, localizado na Avenida Goiás, bairro Almir Gabriel, para construção do quartel
do Corpo de Bombeiros. Falou que a recuperação dos ramais está acontecendo, e esse
vereador teve a oportunidade de está visitando a Vicinal Ille toda a região onde os
maquinários estão finalisando os trabalhos de qualidade. Parabenizou a gestão municipal
pelos trabalhos que estão sendo feitos em todo o município. Disse que mora no bairro Novo
Horizonte a mais de 28 anos, e hoje fica extremamente feliz em ver uma melhora significativa
no mesmo, com ruas totalmente asfaltadas. Falou que a prefeita está fazendo mais do que
prometido em campanha, com o apoio do ex chefe da Casa Civil Iran Lima e do governador
Helder. Disse que está apoiando o candidato a deputado federal José Priante, que mesmo com
poucos votos na eleição de 2018, nunca deixou de ajudar o município de Moju. Parabenizou
todos os pais pela passagem do seu dia. Vereadora Eliomar Cruz da Silva, cumprimentou
todos, agradeceu a Deus pelo aom da vida, falou o o seu grupo político é um grupo que pode ir
pra rua, pois é um grupo que tem trabalho e tem o que falar e mostrar para o povo, como o
asfalto nas ruas, recuperação^ de ramais, escolas sendo reformadas, construção do Hospital
Geral de Moju onde essa vereadora teve a oportunidade de visitar o início das obras e ficou
muito feliz. Parabenizou todos os pais pela passagem do seu dia. Disse que recebeu o diretor
regional do Cicred e o mesmo falou que pode comtemplar asfalto por toda acidade de Moju,
assim com obras pra todos os lados, e fica feliz pois o Cicred está em um município que está se
desenvolvendo cada dia mais, e essa vereadora se sente honrada em sabar que foi feito um
orçamento que está sendo usado com muita eficiência, com obras de qualidade, pois a prefeita
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está fazendo uma gestão com responsabilidade e compromisso com o povo mojuense. Disse
que iremos entrar em um período eleitoral, onde cada um irá correr atrás para eleger seus
representantes. Disse que o governador Helder está fazendo trabalho por todo o estado do
Pará, inclusive em Moju, e como veredaora do MDB está muito feliz, pois o gevernador que
representa esse partido está fazendo o melhor pelo povo paraense. Disse que tem seu
candidato a deputado federal que é Olival Marques e a deputado estadual que é o ex chefe da
Casa Civil Iran Lima, que não exitou em trazes recursos e obras para Moju, em todas as áreas.
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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