
Às 09:00 (nove) horas do dia 05 (cinco) do mês de outubro 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, 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. 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 a Ata da Sessão Ordinária anterior, não havendo discussão foi à
votação, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores presentes; Mensagem do executivo
municipal encaminhando o Projeto de Lei n011/20223, que dispõe sobre a Lei Orçamentária
Anual, para o exercício de 2023; Requerimento nl 10/2022, de autoria do vereador Iranilson
Trindade da Silva, solicitando ao executivo municipal a iluminação do campo de futebol da Vila da
Paz; Requerimento n131/2022, de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, solicitando ao
executivo municipal construção de uma praça na Vila São Vicente, Alto Moju; Requerimento
n132/2022, de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, solicitando ao executivo a

nutenção e ampliação da iluminação publica da Vila Jacundaí; Requerimento n133/2022, de
toria da vereadora Dionete Moraes Peniche, solicitando ao executivo a manutenção e
rramento do ramal da comunidade Apeí, Alto Moju; Requerimento n134/2022, de autoria do
reador Márcio de castro Martins, solicitando ao executivo a terraplanagem com ampliação de
00 metros do ramal do Pregote, localizado na comunidade São Sebastião Km 40 da PA 252

oju/Acará; Requerimento n135/2022, de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa,
licitando a pavimentação asfáltica da frente da vila Bom Jesus do Ouro, neste municipio. Da
osseguimento, a senhora presidenta determinou que fosse feita a segunda chamada p
rificação de quorum, constatando-se a presença dos Vereadores: Bruno Medeiros Quaresma-
mira Eulália da Cruz Souza-PSC, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval Pereira Barra-
B, Eliomar Cruz da Silva-MDB, Iranilsom Trindade da Silva-PL, Junil Ramos Faro-M
lly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Leandro Henrique Cardoso da Rocha-PS,
árcio de Castro Martins-PSC, Paulo Eduardo Costa de Oliveira-PT, Raimundo Edson
arte Malcher-MDB. Em seguida a senhora presidenta submeteu a. Submeteu a discussão e

tação o requerimento nl 10/2022 de autoria do vereador Iranilson Trindade da Silva, que foi
cutido pelo autor da matéria e pelas vereadoras Dionete e Eliomar. Não havendo mais discussão,
i a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão das

vereadoras Dionete Moraes Peniche e Eliomar Cruz da Silva. Submeteu a discussão e votação o
requerimento n131/2022 de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, que foi discutido pelo autor
da matéria e pelos vereadores Junil, Raimundo Edson e Eliomar. Não havendo mais discussão, foi a
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores
Junil Ramos Faro, Raimundoi Edson Duarte Malcher e Eliomar Cruz da Silva. Submeteu a

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

ATA DA 27a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADO DO PARÁ, 21a LEGISLATURA,
REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO
DE 2022, AS 09:00 HORAS.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

Palácio Vereador Lourival Tavares Cristo



discussão e votação o requerimento n132/2022 de autoria do vereador Bruno Medeiros
Quaresma, que foi discutido pelo autor 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 n133/2022
de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche. que foi discutido pela autora da matéria e pelo
vereador Raimundo Edson. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do vereador Raimundo Edson Duarte
Malcher. Submeteu a discussão e votação o requerimento n134/2022 de autoria do vereador
Mareio de Castro Martins, que foi discutido pelo autor da matéria. Não havendo mais discussão, foi
a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Encaminhou para a comissão
de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei n011/20223, que dispõe sobre a Lei Orçamentária
Anual, para o exercício de 2023, para análise e parecer no prozo legal. Expediente Oral: Vereador
Bruno Medeiros Quaresma, cumprimentou todos os presentes, falou da aprovação do
requerimento de sua autoria, que solicita iluminação pública para comunidade de Jacundaí. Falou da
votação do município de Moju e disse que foi uma votação histórica que levou um mojuense ao
segundo lugar em votação de deputado estadual do Pará, parabenizou o deputado Iran Lima por esse
feito, isso mostra seu respeito dentro do governo estadual, algo jamais sonhado, e agora
concretizado com 14.550 votos no município de Moju, com vitória em 93% das seções eleitorais do
município, que representa 151 seções eleitorais. Parabenizou todos os colegas vereadores que
acompanharam seus candidatos a deputado federal e conseguiram uma votação expressiva, bem
como o deputado José Priante que teve o apoio desse vereador e do vereador Junil Faro, que obteve
1.811 votos, isso mostra força e o quanto o povo de Moju confiou nesses vereadores. Desejou um
excelente círio de Nazaré a todos Vereador Iranilson Trindade da Silva, cumprimentou todos,
parabenizou todos os colegas vereadores que conseguiram uma votação expressiva para os
candidatos a deputado federal que os mesmos estavam apoiando. Agradeceu a cada mojuense que
deu seu voto de confiança para eleger o deputado Iran Lima, que foi o segundo deputado estadual

is votado no estado do Pará. Disse que está firme e forte para trabalhar mais dois anos pelo
nicípio de Moju. Disse que Moju melhorou muito na gestão da prefeita Nilma e tem certeza que
so município está bem representado e irá melhorar muito mais. Vereador Mareio de Castro
rtins, cumprimentou todos, falou da força que os vereadores mostraram para os candidatos que
vam apoiando. Disse que esperava mais votos para o deputado Iran Lima, pelo trabalho que está

ido desenvolvido em nosso município com verias obras que estão sendo feitas, mas a prefeita
strou que está fazendo um trabalho serio em Moju. Parabenizou os colegas vereadores que
seguiram umq votação expressiva para seus candidatos a deputado federal, assim como para o
ernador Helder Barbalho. Falou da aprovação do requerimento de sua autoria que solicitou a
italização do ramal do Pregote. Pediu aos munícipes que doem água para os romeiros que vão
ticipar da Caminhada do Círio. Vereador Leandro Henrique Cardoso da Roch

cumprimentou todos, parabenizou todos os políticos que concorreram no pleito eleitoral de 02 d<
outubro. Agradeceu ao povo mojuense e do estado do Pará pela votação que seu pai o ex prefeit

Ié-Ié teve como candidato a deputado federal, foram 7,779 votos no estado do Pará, e mais d
6.000 votos no municipio de Moju, isso mostra o reconhecimento que a população mojuense aind
tem com esse cidadão, e é sinal que ele está mais vivo do que nunca e está sim no jogo para o pleito
de 2024. Disse que a aliança é fundamental no processo político, e o diálogo será fundamental para
definir o futoro do nosso municipio. Em relação ao segundo turno, disse que o que nos preocupa são
os debates estrapolados que as vezes passam pra agressão física e verbal, onde o que tem que ser

debatido são os projetos e idéias para o nosso País. Disse que nessa eleição se dedicou ao mássimo,
mostrando uma alternativa para a população, mas temos que respeitar a decisão dela. Falou que
como vereador, continuará fazendo seu trabalho até o ultimo dia de seu mandato, com respeito a
cada cidadão desse municipio, com transparência e com ética. Desejou feliz cirio a todos. Vereador
Junil Ramos Faro, cumprimentou todos, parabenizou cada um que esteve nesse processo eleitoral,
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levando o nome de seus candidatos em todas as regiões do nosso municipio, parabenizou todos os
colegas vereadores que conseguiram uma votação expressiva para seus candidatos, assim como esse
vereador juntamente com o vereador Bruno, conseguiram uma votação expressiva para o deputado
federal José Priante, e espera qu o mesmo traga benefícios sem muitas cobranças, pois todos os
deputados federais que tiveram votos em nosso municipio, tem a responsabilidade de trazer
benefício para nosso municipio, pois a população mojuense merece ser beneficiada pelo confiança
que depositaram em seus candidatos. Parabenizou o deputado José Priandte pela sua reeleição, isso
mostra que seu trabalho o credenciou a ser mais uma vez a ser um dos deputados mais votados, e
estará novamente na Câmara Federal, representando nosso estado e fazendo o que for possível pelo
Brasil. Disse que os veredaores do seu grupo político estiveram de mãos dadas com o deputado Iran
Lima, que foi o segundo deputado mais votado do estado do Pará e terceiro na história das eleições
no estado, isso é um feito que muitas pessoas não tem a dimensão do que foi esse feito do deputado.
Disse que esperava mais votos para o deputado Iran Lima no municipio de Moju, pelo trabalho que
a gestão vem fazendo, que o Iram e o governador vem fazendo dentro do municipio de Moju, falou
que tem certeza que o deputado Iran continuará tendo esse olhar que sempre teve por todo o Pará
em especial para o municipio de Moju. Parabenizou tos os candidatos eleitos com votos em nosso
municipio. Sobre o segundo turno das eleições disse que tem seu lado, e colocou nas redes sociais o
mapa com a votação para presidente, que mostra o diferença de votação entre as regiões do Brasil,
onde sul e suldeste tiveram a maioria dos votos para o atual presidente e norte e nordeste tiveram
maioria dos votos para o Lula, isso mostra que as regiões norte e nordeste sofrerão muito mais se o
atual presidente se reeleger. Desejou uma boa caminhada do círio para os romeiros que irão
participar. Vereadora Dionete Moraes Peniche, cumprimentou todos, fez a leitura de um versículo
da Bíblia Sagrada. Disse que lhe foi dado um dasafio muito grande, que foi buscar votos para o
deputado Eduardo Costa, e essa vereadora encarou esse desafio com fé e confiança, e Deus o
honrou pois acreditou no grupo que lhe acompanha, agredeceu a toda sua equipe de trabalho que o
ajudou nessa empleitada. Parabenizou todos os colegas vereadores que conseguiram votação
expressiva para seus candidatos. Parabenizou o deputado estadual Iran Lima por ter sido o segundo
mais votado no estado do Pará. Parabenizou todos do seu grupo político, pela união que tiveram
para dar a vitória para esse deputado. Disse que o povo terá que ter sabadoria para eleger o
presidente da república no segundo turno.Vereador Edeval Pereira Barra, cumprimentou todos,
agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação do requerimento de sua autoria. Falou do Outubro
Rosa, mês dedicado a campanha de conscientização e prevenção do câncer de mama. Agradeceu a
cada mojuense que abriu a porta de sua casa para receber esse vereador durante essa campanha
eleitoral. Parabenizou cada colega vereador pelo empenho na campanha eleitoral de seus
candidatos. Parabenizou o deputado Iran lima, por ter sido o segundo mais votado no estado do
Pará, isso é motivo de orgulho por ter um mojuense fazendo história em todo o estado, parabenizou
também a deputada Elcione Barbalho e o governador Helder Barbalho por ter sido um dos
governadores mais votados do Brasil. Desejou um feliz Círio de Nazaré e uma feliz caminhada a
todos os romeiros. Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, cumprimentou todos, agradeceu
aos colegas vereadores que fizeram campanha para o senador Beto Faro, que obteve mais de 28.000
votos no unicipio de Moju e isso só foi possível porque a historia desse caboclo se confunde com
muitas de nossas história. Parabenizou os colegas vereadores que conseguiram expressiva votação
para seus candidatos, e os outros candidatos que também tiveram votação expressiva como o ex
prefeito Ié-Ié, parabenizou a maneira como foi conduzida sua campanha. Parabenizou também
outros políticos que tiveram votação expressiva em Moju. Agradeceu a vereadora Dilcinha pela
votação que o deputado Elias Santiago obteve em Moju, que foi a maior votação do Baixo
tocantins. Agradeceu a todos os eleitores de Moju que confiaram votos aos candidatos que esse
vereador estava apoiando, que faz campanha mostrando resultados. Agredeceu a sua esposa por
todo o apoio. Disse que o Municipio de Moju terá um candidato do Partido dos Trabalhadores para
concorrer nas eleições de 2024, e esse vereador estará diologando com todos os partidos e
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lideranças, para poder construir um municipio de Moju com políticas públicas, que o presidente lula
vai resgatar para nosso país. Disse que se tivesse que escolher abreria mão de seu mandato para que
o Lula fosse elito no primeiro turno, pois sem ele esse vereador não consegue trazer recursos para o
municipio de Moju. Vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza, cumprimentou todos, parabenizou
todos os colegas vereadores pelo trabalho que fizeram para que seus candidatos tivessem expressiva
votação nessas eleições. Agradeceu as pessoas que o acompanharam em busca de votos para os
candidatos que essa vereadora estava trabalhando. Parabenizou o deputado Iran Lima por ter sido o
segundo deputado mais votado do estado do Pará, que teve o apoio incansável da prefeita Nilma
Lima que tem trabalhado muito pelo municipio de Moju. Disse que acredita que não terá que ir no
gabinete do deputado Iran Lima pedir ajuda para nosso municipio, porque ele, com certeza será
grato a todos que lhe confiaram o voto, desejou um feliz Círio de Nazaré a todos os romeiros que
irão participar da caminhada do círio. Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, cumprimentou
todos, agradeceu aos mototaxistas e taxistas pelo apoio ao deputado Iran Lima, e a classe do
transporte que também deram apoio ao deputado. Parabenizou todos os colegas vereadores que
conseguiram uma expressiva votação para seus candidatos, e todos os polipiticos que tivereram
votação expressiva em nosso municipio. Agradeceu a parceria da vereadora Cimira na reslização da
Caminhada na soledade com a participação de toda a região do Alto Moju. Agradeceu ao grupo de
trabalho do vereador Pretão, que levou o nome de seus candidatos á população mojuense, foi um
trabalho incansável para fazer o Iran Lima ser o segundo deputado estadual mais votado do Pará e o
mais votado no municipio de Moju, isso mostra o trabalho que prefeita Nilma Lima está fazendo no
municipio de Moju, e o trabalho que o Iran Lima vem fazendo no estado do Pará. Desejou uma
o'tima caminhada do Círio a todos os romeiros mojuenses.Vereadora Eliomar Cruz da Silva,
cumprimentou todos, falou das eleições de 02 de outubro que foi um ato democrático onde
escolhemos nossos representantes. Parabenizou todos os colegas vereadores e suas equipes de
trabalho que conseguiram expressiva votação para os candidatos que apoiaram. Disse que esfpaem
seu terceiro mandato e nunca havia trabalho para um deputado isoladamente, por que faz parte de
um grupo, e esseano seu líder Iran lhe deu uma missão diferente. Agradeceu a sua equipe de
trabalho que junto com os irmãos assembleianos conseguiram um bom resultado para seus
candidatos com uma excelante votação. Disse que vai lutar para que seu grupo continue
caminhando firme com o mesmo pensamento de unidade para se fortaleça. Parabenizou a prefeita
Nilma Lima e o iranzinho que comendaram toda a equipe de trabalho, que lutaram bravamante para
que todos os dias seu grupo se mantivesse unido e firme, e a família laranja mojuense mostrou que
tem força e unidade. Parabenizou o deputado estadual Iran Lima pelos 14.550 votos que teve no
municipio de Moju, merecia muito mais votos, pelo grande trabalho que ele vem desenvolvendo no
municipio, mas infelizmente a população ainda precisa ser mais conscientizada dos bons políticos
que existem dentro do nosso municipio. Agredeceu aos mojuenses que deram essa grande votação
para o deputado Iran Lima e para o governador Helder Barbalho, isso mostra que o povo de Moju
reconheceu o trabalho que o governador tem feito em nosso municipio. Disse que teve candidatos
da coligação do governador que não levou seu nome em suas campanhas, mesmo assim o
governador foi o mais votado em Moju. Agradeceu a todos os pastores que caminharam com essa
vereadora nessas eleições. Disse que espera que todos os candidatos que tiveram votos em Moju e
foram eleitos, que tenham o compromisso como o Iram e outros políticos já tem, de fazer de Moju
um celeiro de obras. Agradeceu à sua família e amigos por tudo que fazem por essa vereadora,
agradeceu também a sua equipe de trabalho. Convidou todos para rezar a oração do Pai Nosso, em
agradecimento a deus por tudo. 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, 05/10/2022.
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