
ATA DA 25a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADO DO PARÁ, 21a LEGISLATURA,
REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO
DE 2022, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 13 (treze) 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: Alexandre Pinheiro Paes-PSC, Bruno Medeiros Quaresma-PL, Dilcirene Trindade
Martins-PTB, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da
Silva-MDB, Iranilsom Trindade da Silva-PL, 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. 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: Discussão e votação da Ata da sessão ordinária do dia 02 de setembro de 2022 e da
Ata da Sessão Ordinária anterior, não havendo discussão foram à votação, sendo aprovadas por
unanimidade dos vereadores presentes; Parecer n020/2022, de autoria da comissão de Legislação
Justiça e Redação Final, que dispõe sobre o Projeto de Lei n006/2022, de autoria do vereador
Márcio de Castro Martins, que declara como Patrimônio Histórico e Imaterial do Município de
Moju "a Caminhada dos Romeiros Mojuenses" até a cidade de Belém na época do círio de Nossa
Senhora de Nazaré; Requerimento n122/2022, de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma,
solicitando ao executivo municipal a construção de uma quadra poliesportiva coberta ao lado da
Casa Familiar Rural, localizada na Rod. dosQuilombolas neste Município; Requerimento
n123/2022, de auroria do vereador Márcio de Castro Martins, solicitando ao executivo municipal a
abertura de 1.300 metros de extensão no ramal da Serrana, entre o terreno do Sr. José Gonçalves
(seu Zeca) e da família Lalor; Requerimento n124/2022, de auroria da vereadora Dionete Moraes
Peniche, solicitando ao executivo municipal a iluminação do campo de futebol da Vila Santa Maria
do Trevo; Requerimento n125/2022, de auroria dos vereadores Dionete Moraes Peniche, Edeval
Pereira Barra, Junil Ramos Faro, Eliomar Cruz da Silva, solicitando ao executivo municipal a
reforma da escola Major José Tenório, reforma da quadra com manutanção da iluminação da
mesma; Requerimento n126/2022, de auroria do vereador Edeval Pereira Barra, solicitando ao
executivo municipal a recuperação de 03 (três) pontes do ramal Sucutuba; Requerimento
n127/2022, de auroria da vereadora Dionete Moraes Peniche, solicitando a implantação de um
micro sistema de abastecimento de água através do programa Salta Z, na comunidade Juari Baixo
Moju, Requerimento Verbal de autoria do veredaor Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando
ao executivo municipal um arrêgo para a comunidade Centro Ouro; Requerimento Verbal de
autoria do veredaor Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando ao executivo municipal um
arrêgo para a comunidade Vila Soledade. 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, Dilcirene

Trindade Martins-PTB, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar
Cruz da Silva-MDB, Iranilsom Trindade da Silva-PL, 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 seguida a senhora
presidenta submeteu a discussão e votação o Parecer n020/2022, de autoria da comissão de
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Legislação Justiça e Redação Final, que dispõe sobre o Projeto de Lei n006/2022, de autoria do
vereador Márcio de Castro Martins, que foi discutido pelos vereadores Edeval P. Barra e Mareio
Martins. Não havendo mais discussão, foi a votação sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n122/2022, de autoria do
vereador Bruno Medeiros Quaresma, que foi discutido pelo autor da matéria e pelo vereador
Alexandre. Não havendo mais discussão foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes, com a inclusão do vereador Alexandre Pinheiro Paes. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento n123/2022, de auroria do vereador Márcio de Castro Martins, 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
n124/2022, de auroria da vereadora Dionete Moraes Peniche, que foi discutido pela autora da
matéria e pela vereadora Eliomar. Não havendo mais discussão foi a votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes com a inclusão da vereadora Eliomar Cruz da Silva.
Submeteu a discussão e votação o Requerimento n125/2022, de auroria dos vereadores Dionete
Moraes Peniche, Bruno Medeiros Quaresma, Edeval Pereira Barra, Kelly Fernanda da Silva Felix
de Almeida, Junil Ramos Faro, Eliomar Cruz da Silva, Iranilson Trindade da Silva, Mareio de
Castro Martins, Raimundo Edson Duarte Malcher que foi discutido pelos vereadores Dionete,
Raimundo Edson, Bruno, Márcio, Iranilson e Eliomar Cruz. Não havendo mais discussão foi a
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento n126/2022, de auroria do vereador Edeval Pereira Barra, que foi
discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Raimundo Edson e Iranilson. Não havendo mais
discussão foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão
dos vereadores Raimundo Edson Duarte Malcher e Iranilson Trindade da Silva. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento n127/2022, de auroria da vereadora Dionete Moraes Peniche,
que foi discutido pela autora da matéria. Não havendo mais discussão foi a votação, sendo aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação os Requerimentos
Verbais, de autoria do vereador Raimundo Edson, solicitando ao executivo municipal arrêgo
para as comunidades Centro Ouro e Vila Soledade, que foram discutidos pelo autor da matéria. Não
havendo mais discussão, foram a votação sendo aprovados por unanimidade dos vereadores
presentes. Expediente Oral: Vereador Iranilson Trindade da Silva, cumprimentou todos,
parabenizou a prefeita Nilma pelo trabalho que a mesma vem desenvolvendo dentro do município
de Moju, pois assumiu o município em situação precária. Falou que hoje a prefeita estará no Km 40^
Vila Olho D'água para assinar mais uma ordem de serviço para construção de mais uma praça e
implantação do seistema de abastecimento de água naquela comunidade, ressaltou que lá já foi feita
a recuepração das ruas, e isso é o compromisso que a prefeita tem com a população. Disse que por
causa das fortes chuvas, ainda existem vários ramais que necessitam de recuperação, mas aos
poucos os trabalhos estão acontecendo. Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira,
cumprimentou todos, falou que está cada mais feliz, e com a certeza que bons tempos irão voltar
para o povo brasileiro, elegendo o melhor para o povo brasileiro, sobretudo para os que mais
precisam. Disse que tem andado pelo município de Moju e municípios vizinhos e ouvido muito a
opinião do povo no sentido que que a gente precisa regatar os direitos que foram usurpados do
trablhador. Concidou os simpatizantes do Partido dos Trablhadores para participarem de um
encontro com a equipe do candidato Lula, que acontecerá no poróximo sábado em Moju. Vereador
Bruno Medeiros Quaresma, cumprimentou todos, disse que essa semana andou prlo interior do
município de Moju em busca de apoio para os candidatos que esse vereador apoia nas eleições de
02(dois) de outubro. Disse que participou da IV parada ELBTQIA+ que aconteceu no domingo,
levando seu apoio à essa comunidade, falou que essa data é importante, pois devemos conscientizar
as pessoas contra a homofobia e todas as formas de preconceito e discriminação e inclusive em r^.
2019 o Ministro do Supremo enquadrou o crime de homofobia e trnsfobia ao crime de racismo, que \vv
é inafiansável. Falou do requerimento de sua autoria, solicitando a construção de uma quadra ^A
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coberta na Casa Familiar Rural, região dos Quilombolas, que é um requerimento muito importante,
pois aquela região não dispõe de uma quadra desse tipo, reafirmou seu apoio ao candidato Iram
Lima, pois foi quem trouxe diversas obras para o município de Moju e tem respito pelo povo do
Pará, ao governador Helder e ao deputado José Priante. Vereador Raimundo Edson Duarte
Malcher, cumprimentou todos, disse que visitou varias comunidades do Baixo Moju, onde teve a
oportunidade de ouvir os anseios da população. Disse que participou juntamente com o vereador
Castoro, de uma reunião na comunidade Sucutuba, onde foi discutido assuntos referente ao CAR,
para dar mais segurança aos produtores rurais da região. Disse que foram entregues títulos de terras
em várias comunidades do município de Moju, isso mostra o compromisso da prefeita Nilma Lima
com os moradores do interior. Disse que visitou uma balça que está ancorada na frente da cidade,
que vai servir de apoio para as de construção do cas de animo de nossa cidade. Parabenizou o
gevernador Helder, o deputado Iran Lima e a Prefeita Nilma Lima pelo compromisso que tem com
o povo de Moju, pois pra onde se olha tem obras. Agradeceu aos colegas vereadores pala aprovação
do seu requerimento, que com certeza será de muita importância para o povo que mora na Vila
Soledade e na Comunidade Centro Ouro. Disse que hoje irá participar juntamente com a Prefeita e
colegas vereadores, da assinatura da ordem de serviço para a construção de uma praça na
Comunidade Olho D'água - Km 40. Disse que esteve visitando a Vila Elim onde ouviu as
necessidades da Comunidade, e na próxima quinta feita a prefeita Nilma estará visitando essa
comunidade, para levar mais qualidade de vida aos moradores. Agradeceu ao deputado estadual
Iran Lima, pela participação no café da manhã organizado por esse vereador. Vereadora Eliomar
Cruz da Silva, cumprimentou todos, falou que esteve participando do Festival do Açaí na
comunidade Boa Esperança - Km 50. No sábado participou da festa da Orquestra da Assembléia de
Deus. Participou também da edição do Projeto "Nocaute na violência" realizado pela SEEL que
aconteceu em nosso município com o apoio da prefeita, onde aconteceram várias lutas.
Parabenizou seu grupo político que tem trabalho dentro do município de Moju, com parcerias do
governador Helder, do deputado Iram Lima, que sempre lutam pelo interesse do povo do Pará e de
Moju. Disse que está apoiando o deputado Olival Marques, e acredita muito na sua recondussão à
Câmara Federal. Disse que nosso município está cada dia avançamdo em todas as áreas, com obras
e serviços em todos os cantos. Falou que a prefeita irá fazer a da ordem de serviço para a construção
da nova praça da Vila Olho D'água - Km 40, que foi um requerimento de autoria dessa vereadora.
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, 13/09/2022.
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