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ATA DA 219 SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO
DO PARÁ, 215^ LEGISLATURA, REALIZADA
NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022, ÀS 09:00
HORAS.

Às 09:00 (nove] horas do dia 19 (dezenove] do mês de agosto do ano de 2022 (dois mil e vint
e dois], no prédio do Legislativo Municipal, denominado Vereador "Lourival Tavares Cristo
reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Moju, sob a presidência da Vereador
Eliomar Cruz da Silva, que obedecendo as formalidades legais e regimentais em vigo
solicitou a Vice-presidente que efetuasse a chamada para Verificação de quoru
constatando-se a presença dos vereadores: Alexandre Pinheiro Paes-PSC, Bruno Medeiro
Quaresma-PL Cimira Eulália da Cruz Souza-PSC, Dilcirene Trindade Martins-PT
Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MD
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, Paulo Eduardo Costa de Oliveira-PT, Raimundo Edson Duarte Malcher-MD
Havendo número legal foi aberta a presente Sessão, sob a proteção de Deus e em nome d
comunidade, com a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida foi feita a leitura
expediente constante da pauta assim discriminado: Parecer Conjunto ne019/2022, d
comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, comissão de Finanças e Orçamento
Comissão de Educação Cultura, Turismo e Desportos, referente ao Projeto de L
ne009/2022, que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Esporte; Requerimento
ne 099/2022 de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, solicitando ao executivo
municipal a recuperação da vicinal VI, localizada na vila Boa Esperança - KM 50;
Requerimento n9 105/2022 de autoria do vereador Iranilson Trindade da Silva, solicitando
ao executivo municipal a iluminação do campo de futebol do vila Nova, localizada na PA 252;
Requerimento n9 106/2022 de autoria das vereadoras desta Casa, solicitando a realização
de sessão especial dia 31 de agosto/22, em alusão ao Agosto Lilás; Requerimento n9
107/2022 de autoria do vereador Márcio de Castro Martins, solicitando ao executivo
municipal a iluminação do campo de futebol da comunidade Príncipe da Paz; Requerimento
n9 108/2022 de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando ao
executivo municipal a implanatação de um Lab Móvel, Laboratório Itinetante de Coleta de
Análises Clínicas, visando atender as comunidades do interior do município; Requerimento
de Indicação ne008/2022 de autoria do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira,
Indicando ao executivo municipal a criação da Secretaria Municipal de Habitação e
Planejamento Urbano. Requerimento Verbal de autoria do Vereador Bruno Medeiros
Quaresma, solicitando a recuperação do Ramal do Paulo, localizado na comunidade Conceição
do Mirindeua, com acesso pela comunidade Saão Manoel; Requerimento Verval de autoria
do veredaor junil Ramos Faro, solicitando a sinalização com implantação de lombadas em
todas as ruas que estão sendo asfaltadas na cidade de Moju. 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, Paulo Eduardo Costa de Oliveira-PT, Raimundo Edson Duarte Malcher-MDB. Em
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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. Dando prosseguimento, submeteu a discussão e segunda votação o
Parecer Conjunto ne019/2022, e o Projeto de Lei nQ009/2022, de autoria do executivo
municipal, que cria a Secretaria Municipal de Esporte de Moju, que foi discutido pelos
vereadores Lendro Henrique, Alexandre, Eduardo, Junil Faro, Dionete, Iranilson, Bruno,
Márcio, Edeval, Kelly Fernanda. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado1
por sendo aprovado por 12 (doze) votos a favor dos vereadores Alexandre Pinheiro Paes,
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,
Raimundo Edson Duarte Malcher e 02 (dois) votos contrários dos vereadores, Leandro
Henrique Cardoso da Rocha e Paulo Eduardo Costa de Oliveira. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento n-099/2022, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, que
foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadores Raimundo Edson. Não havendo mais
discussão, foi á votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a
inclusão dos vereadores Raimundo Edson Duarte Malcher. Submeteu a discussão e votação o
Requerimento ne 10 5/2 02 2, de autoria do vereador Iranilson Trindade da Silva, que foi
discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores. Não havendo mais discussão, foi á
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento ne106/2022, de autoria das vereadoras desta Casa, que foi
discutido pelas vereadoras Eliomar Cruz e Kelly Fernanda. Não havendo mais discussão, foi á
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento ne107/2022, de autoria do vereador Márcio de Castro Martins, que
foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Bruno, Raimundo Edson e Alexandre.
Não havendo mais discussão, foi á votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes, com a inclusãodo vereador Bruno Medeiros Quaresma, Raimundo Edson Duarte
Malcher e Alexandre Pinheiro Paes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento
ne108/2022, de autoria do vereador Raimundo Edson D. Malcher, que foi discutido pelo
autor da matéria e pelos vereadores Dionete, Junil, Cimira, Márcio, Bruno. Não havendo mais
discussão, foi á votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a
inclusão dos vereadores Alexandre Pinheiro Paes, 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 e Márcio
de Castro Martins. Submeteu a discussão e votação o Requerimento de Indicação
ne008/2022 de autoria do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, que foi discutido pelo
autor da matéria e pelos vereadores Iranilson, Edeval, Bruno, Junil, Márcio, Dilcirene e
Raimundo Edson. Não havendo mais discussão, foi á votação, sendo rejeitado por 11 (onze)
votos contrários dos vereadores Alexandre Pinheiro Paes, Bruno Medeiros Quaresma,
Cimira Eulália da Cruz Souza, 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, Raimundo Edson Duarte Malcher e 02 (dois) votos a favor dos vereadores,
Dilcirene Trindade Martins e Paulo Eduardo Costa de Oliveira. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento Verbal de autoria do Vereador Bruno Medeiros Quaresma, que foi
discutido pelo autor da matéria. Não havendo mais discussão, foi á votação, sendo aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento
Verval de autoria do vereador Junil Ramos Faro, que foi discutido pelo autor da matéria e
pelos vereadores Raimundo Edson. Não havendo mais discussão, foi á votação, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores
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Raimundo Edson Duarte  Malcher.  Expediente Oral: Veredor  Junil Ramos  Faro,
cumprimentou todos, agradeceu aos colegas veredaoires pela aprovação do requerimento de
sua autora que solicita sinalização das ruas que estão recebendo pavimentação alfaltica em
nossa cidade, devido os veículos trafegarem em alta velocidade, assim evitando acidentes
graves. Justificou seu voto contrário ao requerimento do Vereador Paulo, mas repeita a
posição do vereador. Agradeceu a prefeita Nilma Lima pela recuperação da Vicinal III na
região do Maratininga, assim como pela recuperação de vários ramais do nosso município, são
cinco frente de tralaho que estão atuando dentro do município, melhorando a vida dos
moradores dessas vias. Falou que está engajado na eleição juntamente com o seus candidatos
a deputado estudual Iran Lima, a deputado federal José Priante, que mesmo com pouc
votação em Moju, já trouxe benefícios como tratores agrícolas e emendas parlamentare
Convidou todos para o primeiro comício do seu grupo político o MDB, que acontecerá n
próximo dia 20/06. Vereador Bruno Medeiros Quaresma, cumprimentou todos, disse qu
esteve visitando obras, como a reforma e ampliação da escola Conceição do Mirindeu
solicitou que fosse enviada carta de pesar à família do senhor "Banana", morador da
comunidade Conceição do Mirindeua. Connvidou a população mojuense para o comício do
candidato a deputado estadual Iran Lim, que irá acontecer no sábado dia 20/06, falou que não
existe nenhum político que trouxe tantos benefícios para o município de Moju como o ex chefe
da Casa Civil Iran Lima, por esse motivo é muito fácil levar seu nome a todo o município, pois
foi o mesmo quem trouxe a UPA, a Creche Municipal, 40 quilômetros de asfalto, reforma da
escola Ernestina, a construção do Hospital Geral, tudo isso em parceria com a prefeita Nilma e
o governador Helder. Disse que está apoiando o candidato a deputado federal José Priante,
que mesmo tendo poucos votos na eleição de 2018 em Moju, trouxe duas patrulhas
mecanizadas para ajudar os agricultores de Moju, assim como trouxe também emendas
parlamentares, por isso que é muito fácil falar dessa parceria dos Candidatos Iran Lima e José
Priante com o candidato a governador Helder Barbalho. Parabenizou as vereadoras dessa
Casa pelo requerimento solicitando sessão especial em alusão ao Agosto Lilás, mês dedicado
ao cambate a violência contra a mulher. Disse que foi aprovado nesta Casa no Projeto de Lei
005/2021, de autoria dos vereadores do seu grupo político, que proibe a contratação de
condenados pela Lei Maria da Penha no município de Moju, que é justamente para garantir os
direitos das mulheres, no mês de setembro vai fazer um ano que a prefeita sancionou essa Le
Disse que se sente muito feliz de hoje termos uma delegada, uma presidenta da Câmara e um
prefeita mulher em nosso município. Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveir
cumprimentou todos, disse que ficou triste hoje, pois quando se propôs a ser candidato
vereador um de seus objetivos seria lutar fortemente para diminuir o déficite habitacional d
Moju, falou ás passoas [internautas] que peçam explicações aos seus vereadores por que o
mesmos votaram contra o requerimento de autoria desse vereador, que solicita
implantação da Secretaria Municipal de Habitação, pois na sua opinão teria que deixar par
executivo dar essa respost, se teria possibilidade ou não de implantar essa secretaria, haj
vista que acabou de ser aprovado um Projeto de Lei para desmembrar a Secretaria d
Esportes. Disse que a base do governo municipal votou contra seu requerimento, justament
por não entender qual o papel de uma secretaria de habitação. Disse que o governador Helde
foi na contramão do governo federal, pois investiu milhões de reais no Projeto "Sua Casa
levando qualidade de vida para o povo do estado do Pará, e era esse tipo de política públic
que esse vereador gostaria que o governo municipal fizesse. Disse que em um outro memento
esse vereador deu entrada nesta Casa em um requerimento solicitando que fosse concluída a
obra do Príncipe da Paz, e o mesmo foi rejeitado, por justamente esse veredaor ser da
oposição, mas ficou muito feliz que em uma outra oportunidade os colegas vereadores
propuseram o mesmo requerimento que foi aprovado. Pediu aos amigos [as) das redes sociais
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que conversem com os onze vereadores que votaram contra seu requerimento, para que
tragam de volta a possibilidade da implantação da secretaria de habitação no município no
Moju, pois esse vereador entende que moradia digna não é um privilégio e sim um direito de
todos, e se pergunta, a secretaria de obras contrói e reforma casa, se isso já aconteceu no
município de Moju, seria bom que as pessoas beneficiadas se mostrem para que esse auxilio
fossede fato e de direito para todos, pois é por causa desse tipo de política públiba para tod
que esse vereador apoia o Lula para presidente, o deputado Beto Faro para Senador,
deputada Dilvanda Faro para deputada federal e Elias Santiago para deputado estadual,
esse time que vai trazer esperança para o povo do Pará, sobretudo para os que mais precisa
e pediu ao povo que votem nesse time que quer lutar por aqueles que mais precisa
Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher cumprimentou todos, falou que esteve prese
na festivadade da Vila Soledade, juntamente com a prefeita Nilma, o candidato a deputa
estadual Iram Lima e colegas vereadores, onde pode presenciar pessoas agradecendo pelo
trabalho que a vereadora Cimira desenvolve na área do Alto Moju. Falou das diversas obras
que a prefeita vem fazendo para melhorar a saúde do município de Moju. Citou o
requerimento de sua autoria, que solicita a implanatação de um laboratório itinetante de
Coleta de Análises Clínicas. Disse que esteve visitando as obras de construção do hospital
geral de Moju, a reforma e ampliação do Hospital Divino Espírito Santo, onde conheceu os
centros cirúrgicos que brevemente serão entregues a população mojuense, falou que a saúde
ainda tem problemas a serem resolvido, mas com a parceria do governador Helder e do
deputado estadual Iran Lima que pediu o Hospital Geral para Moju, a prefeita está abrindo e
construindo postos de saúde, está fazendo várias ações itinerantes de saúde como foi o caso
da Comunidade Estirão do Mamão que recebeu essa ação itinerante de saúde, onde a prefeita
faz também o Ramal. Disse que acredita que brevemente Moju não irá mais precisar mandar
seus pacientes para outros municípios para receber atendimento médico. Disse que não
podemos deixar de olhar para os políticos que realmente estão trazem benefícios para nosso
município. Convidou todos para o comício do candidato a deputado estadual Iran Lima, que é
um dos maiores líderes políticos do baixo tocantins, que acontecerá no próximo sábado
20/06. Agradeceu a prefeita Nilma Lima por sempre olhar com carinho pelo município
demoju. Disse que seu grupo de vereadores trabalha em prol da população mojuense, e estará
sempre aprovando o que for melhor para o povo. Vereadora Eliomar Cruz da Silva
cumprimentou todos, disse que nos últimos dias foi feita a assinatura do convênio entra a
Câmara Municipal e a Polícia Civil, para a sala do Cidadão, onde são atendidas as pessoas com
a extração de RG, que a partir de agora não está mais atrelada ao posto de Abaetetuba e sim
diretamente á Belém, agradeceu ao ex chefe da Casa Civil Iram Lima e a prefeita Nilma Lima
pela parceria e apoio que deram pra que isso acontecesse, agradeceu também á equipe de
servidores da Sala do Cidadão que tem sido muito atuante. Disse que tudo que é discutido e
aprovado nesta Casa é para benefício da população. Falou do grande trabalho que a prefei
Nilma Lima está fazendo de recuperação dos ramais do nosso município, sãocinco frentes
trabalho que estão atuando no interior, tentando arrumar todas as vicinais que fora
prejudicadas pelas constantes chuvas. Disse que participou da festividade da Vila Soledade,
agreceu aos moradores pelo carinho com que foi recebida, onde na oportunidade es
vereadora pode ver o trabalho que está sendo feito nas ruas daquela Vila, parabenizou
vereadores Cimira, Raimundo Edson e Edeval Barra, que são os vereadores que atua
naquela área. Falou das parcerias que estão sendo feitas entre a prefeitura e as empresas, pa
recuperação de vários ramais. Disse que esteve visitando a comununidade da Congregaç
onde a assistente social fez parceria para recuperação do ramal e da ponte daque
comunidade, e ressaltou que são parcerias como essas que fazem o município crecer cada v
mais. Falou que o asfalto está chegando nos quatro cantos da cidade em parceria com
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município e o governo do estado, através do ex chefe da Casa Civil iran Lima, que não
temmedido esforços para trazer benefício para o nosso município. Falou também da
construção do Hospital Geral que tem parceria com o governo do estado, e também tem o
apoio do Iran Lima. Disse que a corrida eleitoral já começou, e temos que olhar para quem
realmente está disposto a contribuir com o município. Disse que temos um governador
presente, que olha para os quatro cantos do estado do Pará. Falou que vai apoiar Olival
Marques para deputado federal, e acredita que será mais um parceiro que está entrando no
time para ajudar a prefeita no desenvolvimento do município de Moju. Convidou todos para o
Comício do candidato a deputado estadual Iram Lima-MDB, que acontecerá amanhã dia
20/06. 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, 19/08/2022.
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