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ATA DA 24" SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADO DO PARÁ, 21" LEGISLATURA,
REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO
DE 2022, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 06 (seis) 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 Cimira Eulália da Cruz Souza-PSC, Eliomar Cruz da Silva-
MDB , Iranilsom Trindade da Silva-PL, Márcio de Castro Martins-PSC. 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. Por falta de quorum não houve ordem do dia. Paasando para o
Expediente Oral foi facultada a palavra ao Vereador Mareio de Castro Martins, cumprimentou
todos, falou sobre a caminhada do seu grupo politico que foi realizada no ultimo sábado, com a
participação do governador Helder e vários políticos. Disse que o municipio de Moju precisa desse
grupo para que possa continuar com os trabalhos e obras que estão acontecendo. Veredaora Cimira
Eulália da Cruz Souza, cumprimentou todos, agradeceu ao povo mojuense pela participação na
caminhada e comício do candidato a deputado estadual Iran Lima, que contou com a presença do
governador Helder, da deputada Elcione Barbalho e vários políticos. Agradeceu às comunidades do
Alto Moju que se fizeram presentes nesse grande comício. Vereadora Eliomar Cruz da Silva,
cumprimentou todos, se solidarizou com a família do seu Aguinaldo funcionário desta casa, pela
perda seu neto. Agradeceu todas as pessoas que participaram com muita alegria e entusiasmo da
caminhada e comício do candidato a deputado estadual Iran Lima, que teve a presença do
governador Helder Barblho, da prefeita Nilma e de vários políticos. Parabenizou seu grupo político
que continua forte e unido para o bem do povo mojuense. Disse que o Legislativo precisa cada dia
mais se fortalecer, para que o svereadores possam legislar sempre em prol do 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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