
ATA DA 23a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADODOPARÁ,21a
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA
02 DE SETEMBRO DE 2022, AS
09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 02 (dois) do mês de setembro 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, Dilcirene Trindade Martins-PTB,
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, Leandro Henrique Cardoso da Rocha-PSDB, Márcio de Castro Martins-
PSC, Nilziele da Conceição Corrêa-PSB, 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.
Dando prosseguimento foi feita a leitura do expediente constante da pauta assim
d^scriminado: discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária anterior, não

vendo discussão foi à votação, sendo aprovada por unanimidade dos
eadores presentes Requerimento n 098/2022 de autoria da vereadora
ziele da Conceição Corrêa, solicitando ao executivo municipal, a construção de
badas no perímetro urbano da Rodovia dos Quilombolas, da frente da UPA até

rente dos bairros Parque Verde e Bela Vista, nesta cidade; Requerimento n
7/2022 de autoria do vereador Junil Ramos Faro, solicitando ao executivo

municipal a iluminação do campo de futebol da comunidade Beiradão;
Requerimento n 118/2022, de autoria dos vereadores Raimundo Edson Duarte
Malcher e Cimira Eulália da Cruz Sousa, solicitando ao executivo municipal a

recuperação da ponte da Vila Elim, Alto Moju; Requerimento nl 19/2022, de
autoria do vereador Márcio de Castro Martins, solicitando ao executivo municipal
a construção de uma quadra poliesportiva coberta na comunidade do Curuperé,

PA 252 neste município; Requerimento n120/2022, de autoria da vereadora
Dionete Moraes Peniche, solicitando ao executivo municipal a abertura de um
ramal com extensão de 100 (cem) metros no início da vicinal V, neste município;
Requerimento n 021/2022, de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma,
solicitando que o executivo municipal possa firmar convênio com a Associação
Beneficente Duck Handebol Moju, com sede no ramal dos Paranaenses, rua
Arauaí, bairro Novo Horizonte/Moju, para fornecimento de alimentação para os
atletas através do programa de merenda escolar. 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, Dilcirene Trindade Martins-PTB, 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, Leandro
Henrique Cardoso da Rocha-PSDB, Márcio de Castro Martins-PSC, Nilziele da
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Conceição Correa-PSB, Raimundo Edson Duarte Malcher-MDB. Em seguida a
senhora presidenta submeteu a discussão e votação o Requerimento n'

098/2022, de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, que foi
discutido pela autora da matéria e pelos vereadores Raimundo Edson e Dionete.
Não havendo mais discussão, foi á votação sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Raimundo Edson Duarte
Malcher e Dionete Moraes Peniche. Submeteu a discussão e votação o
Requerimento nl 17/2022, de autoria do vereador Junil Ramos Faro, que foi
discutido pelo autor da matéria. Não havendo mais discussão, foi á votação,
sendo aprovado por unanimidade dos veredaores presentes. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento nl 18/2022, de autoria dos vereadores
Raimundo Edson Duarte Malcher e Cimira Eulália da Cruz Souza, que foi
discutido pelo vereador Raimundo Edson. Não havendo mais discussão, foi á
votação, sendo aprovado por unanimidade dos veredaores presentes. Submeteu
a discussão e votação o Requerimento nl 19/2022, de autoria do vereador
Márcio de Castro Martins, que foi discutido pelo autor da matéria e pelo vereador
Junil. Não havendo mais discussão, foi á votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do vereador Junil Ramos
Faro. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n120/2022, de autoria
da vereadora Dionete Moraes Peniche, que foi discutido pela autora da matéria.
Não havendo mais discussão, foi á votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento
n021/2022, de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, que foi
discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Junil, Nilziele e Eliomar,
Mareio. Não havendo mais discussão, foi á votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do vereador Junil Ramos
Faro, Nilziele da Conceição Corrêa e Eliomar Cruz da Silva, Márcio de Castro

artins. Nesse momento foi feita a leitura do Projeto de Lei n 006/2022, do
xecutivo municipal, que trata da caminhada dos romeiros de Moju até Belém, e
ogo após a senhora presidenta encaminhou para a Comissão de Legislação
ustiça e Redação Final, para análise e parecer no prazo legal. Expediente Oral:
ereador Mareio de Castro Martins, cumprimentou todos, falou sobre o Projeto
e Lei n 006/2022, do executivo municipal, que trata da caminhada dos

romeiros de Moju até Belém e agradeceu a equipe do terço dos homes, que fazem
com que essa caminhada aconteça todos os anos. Agradeceu a prefeita Nilma, ao
vice Rubens Teixeira, ao candidato a deputado estadual Iram Lima, aos colegas
vereadores e a toda a população que participu da Feira Agrocultural de Moju, que
foi um sucesso, com várias exposições e atrações nacionais, regionais e locais,
parabenizou a gestão municipal e os organizadores, parabenizou a Secretaria de
Educação pelas exposições que as escolas fizeram, citou as escolas Bom Jardim
que os alunos fizeram um filtro com garrafa pet, escola Shekná onde os alunos
fizem um projeto pra tirar a fibra da garrafa pet e tranformaram em uma rede pra
pegar lixo no igarapé e escola Lauro Sodré onde os alunos fizeram um projeto de
energia solar, parabenizou a equipe da saúde que se fêz presente na feira. Disse
que no dia 28/09, aconteceu a entrega da primeira etapa da reforma do hospital
Divino Espirito Santo, que em breve será transformado em maternidade.
Vereador Junil Ramos Faro, cumprimetou todos. Parabenizou a prefeita Nilma
pela inauguração dos dois blocos cirúrgicos do Hospital Divino Espírito Santo,
onde esse vereador teve a oportunidade de participar, falou que a saúde deMoju
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está caminhando a passos largos, citou a contrução do Hospital Geral que com
certeza irá melhorar a saúde do povo mojuense, parabenizou também pela
inauguração da reforma da escola do Centro Ouro e disse que o povo que mora
nas extremidades do município não é esquecido pela gestão da prefeita Nilma,
isso mostra o compromisso que a mesma tem com o povo. Disse que no dia de
hoje acontecerá a entrega de mais de duzentos títulos definitivos de terras na
comunidade Nova Vida, e convidou todos os contemplados a se fazerem presentes
para receberem seus títulos definitivos de terra, isso é uma parceria do Iterpa
com a gestão municipal, com o apoio do ex chefe da Casa Civil Iran Lima. Sobre a
Feira Agrocultural, disse que ficou muito feliz com o sucesso da mesma em todos
os dias, trazendo entretenimento para todos, sem nenhum incidente de violência,
durante esse evento, no domingo foi feita a assinatura da ordem de serviço para a
construção da nova orla do balneário Levi, ressaltou que Moju hoje é um canteiro
de obras em todas as áreas. Parabenizou a prefeita Nilma e todos os envolvidos
na organização desse grande evento. Disse que todos os dias está nas ruas e nas
comunidade para ouvir as rivindicações da população e levar até á prefeita. Disse
que foi divulgado o Edital do concurso público da prefeitura de Moju. Vereador
Bruno Medeiros Quaresma, cumprimentou todos, falou da Feira Agrocultural de
Moju e disse que foi a maior de todos os tempos, onde aconteceu a XIX Feira de
Ciências , que já revelou diversos talentos mojuenses e a III Mostra Cultural e

terária, além de várias atrações nacionais, regionais e locais, foi uma Feira
ganizada para o povo mojuense com entrada gratuita, garantindo assim que as
mílias pudessem participar. Falou da inauguração do primeiro bloco do
spital Divino Espírito Santo, que agora é um Hospital digno para o povo, e que
breve será transformado em maternidade. Agradeceu aos colegas vereadores

la aprovação do requerimento desua autoria que solicita que o executivo
unicipal possa firmar convênio com a Associação Beneficente Duck Handebol

Moju, para fornecimento de alimentação para os atletas através do programa de
merenda escolar, pois é muito importante tendo em vista que essa associação tem
alunos sendo destaque a nivel local, nacional e daqui a pouco internacional,
porque os atletas que ganharam o campeonato brasileiro estudantil, irão
representar o Brasil nos jogos sulamaricanos, isso mostra que investir na
educação é a melhor maneira de termos uma sociedade cada vez mais justa e
igualitária. Parabenizou seu filho Gabriel por estar completando 18 anos.
Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, cumprimentou todos, disse que
ficou muito feliz com a realização da Feira Agrocultural de Moju, que foi um
evento de grande sucesso. Pediu às pessoas que trafegam pelas ruas de nossa
cidade que tenham mais atenção e não andem em alta velocidade, colocando a
vida das pessoas em risco. Disse que essa semana juntamente com a vereadora
Cimira, esteve na Vila Elim onde visitou o posto de saúde e um local para ser
construído um trapinhe ara o embarque e desembarque de alunos, reuniu com os

(indígenas para discutir a abertura de quatro quilômetros e meio de ramal da Vila
Elim até a tribo Anambé, verificou também a situação da ponte da Vila que está
bastante deteriorada e necessita da construção de uma nova ponte, assim como a
iluminação pública que precisam de reparos. Agradeceu a SEMED pela parceria
com o IFPA, trazendo vários cursos para nosso município. Disse que a prefeita
entregou um ônibus para a secretaria de educação, que foi emenda parlamentar
da Deputada federal Elcione Barbalho. Falou que a prefeita inaugurou a escola
Centro Ouro totalmente reformada, e visitou a vila Amorim que brevemente terá
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sua escola reformada. Vereadora Eliomar Cruz da Silva, cumprimentou todos,
disse que está feliz pela realização da Feira Agrocultural de Moju, que foi muito
significativa para a cultura e para o povo mojuense, com exposição de vários
projetos científicos das escolas e atrações mucicas nacionais, regionais e locais

Agradeceu a prefeita Nilma pela sensibilidade e olhar carinhoso para os
evengélicos, na noite gospel. Parabenizou os organizadores e a prefeita Nilma
Lima, que fizeram com que a Feira Agrocultural fosse realizada com muito
sucesso. Falou sobre a sessão solene realizada por esta Casa, em alusão ao
Agosto Lilás, agradeceu á todas às pessoas que participaram. Parabenizou a
prefeita pela entrega da escola Centro Ouro totalmente reformada. Ressaltou que
hoje acontecerá também a entrega de títulos definitivos de terra na Vila Nova
Vida. disse que estamos em um período eleitoral e as pessoas precisam observar
quem realmente trabalha pelo nosso municipio. 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, 02/09/2022.
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