
ATA DA 26a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADO DO PARÁ, 21a LEGISLATURA,
REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO
DE 2022 ÀS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 27 (vinte e sete) 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 Cimira Eulália da
Cruz Souza-PSC, Dilcirene Trindade Martins-PTB, Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar
Cruz da Silva-MDB, Junil Ramos Faro-MDB, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB,

eandro Henrique Cardoso da Rocha-PSDB, Márcio de Castro Martins-PSC, Nilziele da
onceição Correa-PSB, Paulo Eduardo Costa de Oliveira-PT, Raimundo Edson Duarte
alcher-MDB. Havendo número legal foi aberta a presente Sessão, sob a proteção de Deus e em

ome da comunidade, com a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida foi feita a
itura do expediente constante da pauta assim discriminado: discussão e votação a Ata da Sessão
rdinária anterior, não havendo discussão foi à votação, sendo aprovada por unanimidade dos
ereadores presentes, Requerimento n128/2022, de autoria do vereador Edeval Pereira Barra,
olicitando ao executivo municipal a climatização do posto de saúde da comunidade da Ribeira e
quisição de uma geladeira para armazenamento das vacinas, Requerimento n129/2022, de
utoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando ao executivo municipal a
avimentação asfáltica da frente da vila Santa Luzia do Bom Prazer, Poacê, Requerimento

n130/2022, de autoria do vereador Junil Ramos Faro, solicitando ao executivo municipal a
construção de uma escola com duas salas de aula, secretaria, refeitório e sistema de abastecimento
de água, na comunidade Umarizal, Alto 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, 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 Correa-PSB, Paulo Eduardo Costa de Oliveira-PT, Raimundo
Edson Duarte Malcher-MDB.Em seguida a senhora presidenta submeteu a discussão e votação o
requerimento n128/2022, de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, que foi discutido pelo
autor da matéria e pelos vereadores Nilziele e Bruno. Não havendo mais discussão, foi a votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Nilziele
da Conceição Corrêa e Bruno Medeiros Quaresma. Submeteu a discussão e votação o Submeteu a
discussão e votação o requerimento n129/2022, de autoria da vereadora Nilziele da Conceição
Corrêa, 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 o
requerimento n130/2022, de autoria do vereador Junil Ramos Faro, que foi discutido pelo autor
da matéria e pelos vereadores Cimira e Raimundo Edson. Não havendo mais discussão, foi a
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores
Cimira Eulália da Cruz Souza e Raimundo Edson Duarte Malcher. Expediente Oral: Vereador
Raimundo Edson Duarte Malcher, cumprimentou todos, falou que esteve visitando a Vila Elim
juntamente com a vereadora Cimira, entregando uma ambulância para àquela comunidade, onde a
prefeita Nilma reabriu o posto de saúde. Disse que as máquinas já se encontram trabalando naquela
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vila até a tribo Anambé, recuperando o ramal, o que vai ajudar muito os moradores daquela área.
Disse que esteve também na Vila Soledade levando o nome do seu candidato a deputado estadual.
Esteve também na comunidade da Congregação, partricipando de uma reunião com moradores e as
empresas, onde foi discutido sobre a recuperação da ponte e do ramal daquela comunidade, onde as
máquinas das empresas já estão trabalhando, e brevemente a prefeita Nilma estará enviando
máquinas para fazer trabalhoas da PA 150 até a ponte da Congregaçlão. Disse que o povo precisa
refletir com carinho e compromisso em quem irá votar. Falou que o ramal do Umarizal até a Vila
Soledade foi mais um trabalho da prefeita Nilma, e brevemente será contraída a escola naquela
comunidade. Vereador Junil Ramos Faro, cumprimentou todos, agradecu aos colegas vereadores
pela aprovação do requerimento de sua autoria que solicita a construção de uma escola com duas
salas de aula, secretaria, refeitório e sistema de abastecimento de água, na comunidade Umarizal,
Alto Moju, Falou dos diversos trabalhos que a prefeita está fazendo em nosso municipio. Disse que
nesse momento de eleições, é importante falar da política e do que está acantecendo no municipio,
manifestar nossa posição, mas respeitando a posição das outras pessoas. Pediu apoio aos candidatos
os quais esse vereador está apoiando nas eleições de 2 de outubro, pelo trabalho que os mesmos
vem fazendo dentro do estado do Pará. Vereador Alexandre Pinheiro Paes, cumprimentou todos,
falou da importância das eleições em nosso País, falou dos candidatos os quias está apoiando,
visando melhorias para nosso municipio. Disse que o Governador Helder e ex chafe da Casa Civil
olharam com muito carinho para o nosso municipio, em 2019 foi inaugurada a Unidade Mista de
Saúde, tivemos também asfaltamento das ruas, recebimento de tratores, está acontecendo a reforma
do Hospital Divino e a construção do Hospital Geral, teremos mais uma creche, tudo isso em
parceria da prefeita Nilma com o governo do estado. Disse que devemos votar em políticos que
estão olhando para o municipio de Moju. Disse que em nosso municipio existem vilas asfaltadas.
Falou da inauguração de ampliação e reforma da escola da comunidade Centro Ouro e da reforma
das escolas do Saão Bernardino e Conceição do Mirindeua que estão em fase final, e isso é muito
ipafíortante para dar uma melhoreducação para os estudantes. Disse que a prefeita prometeu
construir em alvenaria todas as escolas que ainda são de madeira dentro do municipio de
Moju.Pediu apoio para os candidatos que esse vereador está apoiando nas eleições de 2 de outubro.
Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, cumprimentou todos e disse que essa eleição será de
grande aprendizado, e devemos aprender que política não se faz com ódio e sim com amor e
respeito, pois democracia é isso, e devemos escolher o que for melhor para nosso municipio.
Agradeceu aos colegas vereadores pelo apoio ao seu candidato, que se eleito, estará trazendo
políticas públicas importantes para nosso municipio, como uma escola técnica para jovens e
adultos. Pediu apoio ao povo mojuense para os candidatos os quais esse vereador está apoiando nas
eleições de 2 de outubro. Vereadora Cimira Eulália da Cuz Souza, cumprimentou todos, falou que
a eleição é momento de reflexão, para que possamos escolher o melhor para nosso municipio,
pessoas comprometidas com o povo mojuense, pediu apoio para os condidatos os quais essa
vereadora está apoiando nas eleições de 2 de outubro, pois são pessoas que contribuem para o
desenvolvimento do do nosso municipio. Disse que não dá conta de citar as obras que a prefeita
Nilma já realizou em Moju, pois são muitas, agradeceu a mesma por ter dado a oportunidade dessa
vereadora juntamente com o vereador Pretão de fazerem a entrega de uma ambulância na Vila Elim.
Agradeceu também pelos primeiros socorros e pelo ramal da comunidade Umarizal. Agradeceu à
presidenta Eliomar que trabalha em armonia nesta Casa, para o bem de todos. Vereadora Eliomar
Cruz da Silva, cumprimentou todos, falou sobre as eleições de 2 de outubro, e disse que temos ^
diferentes opiniões, isso é democracia que nos dá o direito de escolher em quem queremos votar. \\.

Pediu que todos analizem com muito cuidado os candidatos que irão votar. Falou que os \vj,
evengélicos são uma parcela muito grande no país, são 24 milhões de eleitores, e hoje as pessoas \\
aprenderam a olhar com mais respeito para mesmos. Disse que a prefeita Nilma tem feito um \ \

grande trabalho no municipio de Moju, trabalhos que a gestão anterior teve a oportunidade de fazer
e não fez. Falou dos candidatos os quais está apoiando, pois são pessoas que tem compromisso e

Travessa da Saudade N 150 - CEP: 68.450-000
CNPJ: 22.842.791/0001-01 -Email: camara@cmmoju.pa.gov.br

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

Palácio Vereador Louríval Tavares Cristo



Travessa da Saudade N 150 - CEP: 68.450-000
CNPJ: 22.842.791/0001-01 -Email: camara@cmmoju.pa.gov.br

Raiií

Paulo

Nilziel

eidaKelly

Márc

Cimira Eulália da Cruz Sousa
Vice -presidenta

aresma

Lea

Jun

Ed

Dilcirene Trindade Martins

Alexaes

Bruno Me

ruz da Silva
enta

ário Oscar Corrêa de Miranda - Moju / PA, 27/09/2022.

Elio

responsabilidade com o povo. 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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