
ATA DA 22a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADO DO PARÁ, 21a LEGISLATURA,
REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO
DE 2022, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 26 (vinte e seis) 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, Dionete
Moraes Peniche-PL, Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MDB, Junil
Ramos Faro-MDB, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, 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: Requerimento n109/2022
de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, solicitando ao executivo municipal a cobertura
da quadra poliesportiva da escola Teófilo da Silva Santos; Requerimento n 111/2022, de autoria
da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando ao executivo municipal reforma, ampliaç
e construção de refeitório da escola Bom Prazer, localizada na Rodovia dos Quilombolas - v
Poacê, neste município; Requerimento n 112/2022, de autoria dos vereadores Raimundo Eds
Duarte Malcher e Eliomar Cruz da Silva, solicitando a relização dos trabalhos de infraestrutura
vila da Congregação do Rio Ubá como: reforma da escola, recuperação da iluninação públi,
aterramento da cabeceira da ponte e terraplanagem das ruas da referida comunidade; Requerimen
n 113/2022, de autoria dos vereadores Alexandre Pinheiro Paes, Bruno Medeiros Quaresm
Cimira Eulália da Cruz Souza, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval Pereira Barra, Eliomar Cruz
Silva, Iranilsom Trindade da Silva, Junil Ramos Faro, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeid
Márcio de Castro Martins e Raimundo Edson Duarte Malcher, , solicitando reforma da praç;
implantação de um novo sistema de abastecimento de água e cobertura da quadra esportiva
condomínio Oton Gomes de Lima; Requerimento nl 14/2022, de autoria do Vereador Bru
Medeiros Quaresma, solicitamos ao executivo municipal a reforma do telhado e da quadra

liesportiva com cobertura, da Escola Municipal Santa Rosa, localizada nesta cidade de Moju;
equerimento nl 15/2022, de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, solicitamos ao executivo
unicipal a terraplanagem e implantação de tubulação na Travessa Rio Ubá, localizada no bairro
rolândia, interligando a mesma à PA 150 Alça Viária; Requerimento nl 16/2022, de autoria do
reador Márcio de Castro Martins, solicitamos ao executivo municipal a construção de uma

uadra poliesportiva coberta na comunidade do Castanhandeua, neste município; Requerimento de
Indicação n010/2022, de autoria dos vereadores Alexandre Pinheiro Paes, Bruno Medeiros
Quaresma, Cimira Eulália da Cruz Souza, Dionete Moraes Peniche-PL, 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 e Raimundo Edson Duarte Malcher, indicando ao executivo
municipal a necessidade da construção de uma rotatória no cruzamento da PA 150 com a entrada de
ecesso ao condomínio Oton Gomes de Lima, perímetro urbano de nossa cidade. 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 da Cruz Souza-PSC, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval Pereira Barra-PC
do B, Eliomar Cruz da Silva-MDB, Junil Ramos Faro-MDB, Kelly Fernanda da S. Felix de
Almeida-MDB, Márcio de Castro Martins-PSC, Nilziele da Conceição Correa-PSB, Paulo
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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 Requerimento n109/2022 de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche,
que foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadores Raimundo Edson e Brunao Quaresma.
Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes com a inclusão dos vereadores Raimundo Edson Duarte Malcher e Bruno Medeiros
Quaresma. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n 111/2022, de autoria da vereadora
Nilziele da Conceição Corrêa, que foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadores Dionete,
Paulo Eduardo. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Dionete Moraes Peniche, Paulo Eduardo Costa
de Oliveira, Eliomar Cruz da Silva e Bruno Medeiros Quaresma. Submeteu a discussão e votação o
Requerimento n 112/2022, de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, que foi
discutido pelos vereadores Raimundo Edson, Junil, Mareio, Nilziele e Eliomar Cruz. Não havendo
mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a
inclusão dos vereadores Junil Ramos Faro, Mareio de Castro Martins e Nilziele da Conceição
Corrêa. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n 113/2022, de autoria dos vereadores
Alexandre Pinheiro Paes, Bruno Medeiros Quaresma, Cimira Eulália da Cruz Souza, Dionete
Moraes Peniche-PL, 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 e Raimundo
Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelos vereadores Raimundo Edson, Junil e Nilziele. Não
havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Com a inclusão da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa. Submeteu a discussão e votação o
Requerimento nl 14/2022, de autoria do Vereador Bruno Medeiros Quaresma, que foi discutido
pelo autor da matéria e pelo vereador Junil. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Junil Ramos
Faro. Submeteu a discussão e votação o Requerimento nl 15/2022, do vereador Edeval Pereira
Barra, 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 n116/2022, de autoria do vereador Márcio de Castro Martins, que foi discutido
pelo autor da matéria e pelos vereadores Bruno, Raimundo Edson e Junil. Não havendo mais
discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a
inclusãodos vereadores Bruno Medeiros Quaresma, Raimundo Edson Duarte Malcher, Junil Ramos
Faro e Eliomar Cruz da Silva. Submeteu a discussão e votação o Requerimento de Indicação
n010/2022, de autoria dos vereadores Alexandre Pinheiro Paes, Bruno Medeiros Quaresma, Cimira

ulália da Cruz Souza, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval Pereira Barra, Eliomar Cruz da Silva,
anilsom Trindade da Silva, Junil Ramos Faro, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida, Márcio de
astro Martins e Raimundo Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelos vereadores Bruno,
deval, Nilziele, Mareio, Junil, Dionete, Raimundo Edson e Eliomr Cruz. Não havendo mais

discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão
da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa e Paulo Eduardo Costa de Oliveira. Nesse momento a
sonhora presidenta convidou todos para participarem de Sessão Especial em alusão ao "Agosto
Lilás", mês dedicado ao combate a violência contra a mulher. Expediente Oral: Vereador
Raimundo Edson Duarte Malcher, cumprimentou todos, agradeceu a prefeita Nilma pela visita ao
condomínio Oton Gomes de Lima, onde na oportunidade a mesma a mesma disse que vai asfaltar

todas as ruas do mesmo, agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação do requerimento em
conjunto, que trará melhorias para esse condomínio, como no sistema de abastecimento de água, na
quadra esportiva, dentre outras. Disse que teve a oportunidade de fazer uma reunião na comunidade
da Congregação, juntamente com a presidenta Eliomar, que foi muito produtiva, onde foi definido
alguns trabalhos que serão feitos naquela vila, como a melhoria do ramal e da ponte, esse vereador
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tem certeza que a prefeita executará esses serviços em parceria com as empresas. Disse que essa
semana teve a oportunidade de está participando da entrega das escolas Teófilo e Elinda, totalmente
reformadas, falou que a prefeita também vai fazer a reforma da escola da vila Amorim, e esse
vereador se compromenteu a mandar fazer a pintura diferenciada nessa escola. Convidou todos os
munícipes para participarem da Feira Agrocultural que está acontecendo em nossa cidade. Falou
que dia 28/08, será o aniversário de Moju, e esse vereador tem uma satisfação muito grande em
poder estar nesse município que o adotou, pois não é mojuense, mas tem o título de cidadão
mojuense. Disse que brevemente a prefeita Nilma Lima estará trazendo ônibus e caminhinetes para
o município, através da deputada federal Elcione Barbalho, que tem compromisso com o município
de Moju. Vereador Mareio de Castro Martins, cumprimentou todos, falou que tem uma grande
satisfação em fazer parte desse governo que não para de fazer e inaugurar obras por todo o
município de Moju, como foi o caso do asfaltamento do bairro Parque verde. Convidou todos para
participarem da Feira Agrocultural de Moju, com várias atrações regionais e nacionais. Disse que
no domingo 28/08, serão assinadas várias ordens de serviços e acontecerão algumas inaugurações,
serão entregues duas caminhonhetes para a Secretaria de Educação, uma ambulância, será
inaugurado o primeiro bloco do Hospital Divino totalmente reformado. Agradeceu a parceria dos
deputados Iram Lima e Elcione Barbalho, e do governador Helder que são incansáveis em trazer
melhorias para o nosso município. Vereador Junil Ramos Faro, cumprimentou todos, falou da
inauguração das reformas das escolas Teófilo e Elinda, momento de grande importância para a
comunidade escolar, esse é o reflexo do trabalho que vem acontecendo dentro do município de
Moju. Disse que a prefeita fez uma visita no condomínio Oton Gomes, onde anunciou a
pavimentação asfaltica de todas a vias do condomínio, no mesmo atio foi anunciado a reforma
ecobertura da quadra esportiva e a reforma da praça. Falou que a prefeita entregou motores rabudos
para os ribeirinhos do nosso município, o que irá facilitar muito a vida dos mesmos, essa já é a
terceira vez que esse tipo de motor é entregue aos ribeirinhos, e é uma satisfação pra esse vereador
ver que o trabalho está acontecendo em todo o município de Moju. Disse que participou da abertura
da Feira Agrocultural de Moju, parabenizou a prefeita Nilma Lima pela estrutura da feira que não
deixa a desejar, lembrou que nessa gestão a Feira Agrocultural é para todos, com entrada totalmente
gratuita, o que em outra gestão não acontecia. Agradeceu o apoio e parceria do deputado Iran Lima,
de deputados federais e do governador Helder Barbalho com a prefeita Nilma Lima. Agradecu aos
colegas vereadores por aprovarem requerimentos que trazem benefícios pra a população mojuense.
Vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, cumprimentou todos, convidou para participarem da
final da copa Jambuaçú de futebol de campo. Agradeceu o Dr.Vanderlan Quaresma pelo apoio que
vem dando na área da saúde em Moju. Fez uma fala referente aos deputados Dilvanda Faro e Beto
faro, assim como o candidato a presidência Lula, que com certeza irá mudar a vida dos brasileiros,
principalmente dos mais carentes. Falou da Feira Agrocultural que está acontecendo em Moju.
Disse que essa semana houve uma manifestação na descida da ponte, onde os quilombolos
reivindicavam seus direitos, tendo em vista que várias empresas estão devastando a naturezana no
território Quilombola. Vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza, cumprimentou
todos,parabenizou os colegas vereadores pela aprovação dos requerimentos que são para o bem da
poipulação mojuense. Agradeceu aos moradores da vila Soledade que no dia 21/08, receberam essa
vereadora em uma bonita festa em homenagear aos pais, que teve o apoio da presindenta Eliomar e
da prefeita Nilma. Agradeceu também aos moradores da Vila Enviral e da Vila Elim que
comemoraram o dia dos pais com uma festa muito bonita.disse que muitas pessoas falam que a
prefeita só está trabalhando porque estamos em época de eleição, e isso não é verdade, pois desde
quando assumiu o poder ela está trabalhando, fazendo várias obras por todo o município de Moju,
porque tem parceiros com o deputado Iran Lima, a deputada Elcione e o Governador Helder
Barbalho. Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, cumprimentou todos, falou que tem
andado muito no município de Moju, visitou nove comunidades onde encontrou apenas uma pessoa
que vota contra o candidato Lula, pois todos estão com a esperança que o Lula traga novamente os
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investimentos que Moju tinha no governo do PT, como o programa Minha Casa Minha Vida, o
porograma PNHR, ônibus escolares, novas UBS, lanchas e outros investimentos do govetrno
federal, falou que sem sombra de dúvidas teremos tudo isso novamente. Sobre a fala que o
presidente Lula fez em relação de o porque ele quer voltar a governar o Brasil, disse que ele está
mais preparado do que antes, sobretudo na área da educação, que foi um ponto onde ele foi muito
feliz, onde devemos sonhar na região do baixo tocantins com mais investimentos na área da
educação, com novas escolas técnicas, universidades federais, novos cursos profissionalizantes e
incentivo para construção de novas creches, isso tudo só será possível se o time do Lula for
fortalecido no Senado e na Câmara Federal, e por isso é fundamental pedir voto para o deputado
federal Beto Faro, para que o mesmo faça essa ponte com o governador Helder, para que o
municipio de Moju seja inserido nesses investimentos, para a deputada Dilvanda Faro que estará
brigando junto ao Presidente Lula para trazer investimentos para Moju, assim como o Elias
Santiago candidato a deputado estadual, que será a ponte com o governo do estado, para trazer mais
incentivo na área da educação, como tem sido feito com o programa Qualifica Pará. Nesse
momento a presidenta vereadora Eliomar Cruz da Silva, cumprimentou todos, agradeceu ao
público que prestigiou a noite gospel na Feira Agrocultural, agradeceu a prefeita por sempre ter
compromisso e respeito com o público evangélico. Agradeceu a todos os pastores que mobilizaram
suas igrejas para irem assistir o show que foi totalmente gratuito. Agradeceu o deputado Iran Lima
que sempre tem respeito por este público evangélico. Convidou todos para participarem da Feira
Agrucultural que tem entrada totalmente gratuita, e está muito bem organizada. Disse que podem
falar o que quizer, mas o trabahlho que está sendo feito pela gestão municipal é de qualidade, para
o povo mojuense. 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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