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ATA DA 28a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADO DO PARÁ, 21a LEGISLATURA,
REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO
DE 2022, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 14 (quatorze) 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: 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, Iranilsom Trindade da Silva-PL, Junil Ramos Faro-MDB, Kelly
Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Márcio de Castro Martins-PSC, Nilziele da
Conceição Correa-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. 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; Requerimento n135/2022, de
autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando ao executivo municipal a
pavimentação asfáltica da frente da vila Bom Jesus do Ouro; Requerimento n136/2022, de autoria
dos vereadores Alexandre Pinheiro Paes, Bruno Medeiros Quaresma-PL Cimira Eulália da Cruz
Souza, Edeval Pereira Barra, Eliomar Cruz da Silva-MDB, Iranilsom Trindade da Silva, Junil
Ramos Faro, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida, Márcio de Castro Martins, Nilziele da
Conceição Corrêa, Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando ao executivo municipal a
possibilidade de funcionamento dos postos de saúde das das comunidades do interior, pelo período
da manha e da tarde; Requerimento n137/2022 de autoria do vereador Edeval Pereira Barra,
solicitando ao executivo municipal a construção da escola da comunidade Nossa Senhora
Aparecida, alto Moju; Requerimento n138/2022 de autoria da vereadora Kelly Fernanda da Silva
F. de Almeida, solicitando ao executivo municipal a recuperação do ramal duas irmãs e construção
de duas pontes no referido ramal; Requerimento n140/2022 de autoria da vereadora Eliomar Cruz
da Silva, solicitando ao executivo municipal a implantação de um micro sistema de abastecimento
de água na vila da Civica, localizada na comunidade Conceição do Mirindeua; Indicação
n011/2022, de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma que dispõe sobre a carga horária
para servidores públicos municipais que possuem deficiência. 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, 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, Nilziele da Conceição Correa-PSB, Raimundo Edson
Duarte Malcher-MDB. Em seguida a senhora presidenta submeteu a discussão e votação o
requerimento n135/2022 de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, 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 n136/2022 de autoria
dos vereadores Alexandre Pinheiro Paes, Bruno Medeiros Quaresma-PL Cimira Eulália da Cruz
Souza, Edeval Pereira Barra, Eliomar Cruz da Silva-MDB, Iranilsom Trindade da Silva, Junil
Ramos Faro, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida, Márcio de Castro Martins, Nilziele da
Conceição Corrêa e Raimundo Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelo autor da matéria e
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pelos vereadores Márcio, Edeval, Nilziele, Iranilson. Não havendo mais discussão, foi á votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o
requerimento n137/2022 de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, que foi discutido pelo autor
da matéria Não havendo mais discussão, foi á votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o requerimento n138/2022 de autoria da
vereadora Kelly Fernanda, que foi discutido pela autora da matéria e pelo vereador Raimundo
Edson, Não havendo mais discussão, foi á votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes, com a inclusão do veredaor Raimundo Edson Duarte Malcher. Submeteu a
discussão e votação o requerimento n140/2022 de autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva,
que foi discutido pela autora da matéria e pelo vereador Bruno. Não havendo mais discussão, foi á
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e
votação a Indicação n011/2022, de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, que foi
discutido pelo autor da matéria e pela vereadora Eliomar. Não havendo mais discussão, foi á
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Nesse momento foi facultada a
palavra a professora Rosilene Carvalho para fazer uma fala em homenagem ao dia do professor.
Expediente Oral, Vereadora Cimira Eulális da Cruz Souza, cumprimentou todos, parabenizou
os todos os professores e a Secretária de Educação Sandra Helena pelo grande trabalho que os
mesmos desenvolvem na educação mojuense. Agradeceu a prefeita Nilma Lima pela recuperação
dos ramais do Sucutuba e Anambé e pela ampliação das ruas da vila Elim. Vereador Márcio de
Castro Martins, cumprimemntou todos, parabeniuzou todos os professores pelo dia do professo
Convidou todos para paticiparem da festividade de Nossa Senhora Aparecida. Vereador Raimun
Edson Duarte Malcher, cumprimentou todos, agradeceu a presença dos professeres nesta casa
parabenizou todos pela passagem do dia do professor, e falou do compromisso que cada um te
com a educação mojuense. Disse que os vereadores sempre estão trabalhando pelo povo, pois sã
compromissados com a população mojuense. Vereador Edeval Pereira Barra, cumprimento
todos, parabenizou os professores pela passagem do dia do professor. Agrdeceu aos coleg
vereadores pela aprovação do requerimento de sua autoria. Agradeceu a prefeita Nilma Lima pel

abalho de recuperação do ramal Sucutuba. Parebenizou a secretária de educação pelo trabalhei que
m desenviolvendo na educação mojuense. Se solidarizou a família do senhor Pintoso e solicitou
e esta casa envie carta de pesar à família do mesmo. Vereadora Kelly Fernanda da Silva Pelix
Almeida, cumprimentou todos, parabenizou ao prpofessores pela passagem do dia do professor,

rabenizou os colegas vereadores pelos requerimentos aprovados nesta Casa. Agradeceu a prefeita
ilma pelo grande trabalho que amesma está fazendo dentro do município de Moju, como a
cuperação do ramal do Ateua Grande, ramal da dona Dada, ramal Bom Futuro e agrdeceu á
presa BBF pelo apoio na realização desses trabalhos. Fez uma fala em relação ao Outubro Rosa.

gradeceu a presidenta desta casa pela implantação da Procuradoria da Mulher nesta casa. Disse
e esteve em Belém para tentar trazer o casamento comunidatrio para nosso município. Disse que

a BBL convidou esta Casa para participar de uma pelestra sobre o Outubro Rosa. Vereador
Alexandre Pinheiro Paes, cumprimentou todos, parabenizou o deputado Iran Lima pela grande
votação que teve, parabenizou também o governador Helder e a deputada Elcione pela reeleição,
falou que isso é fruto da realização de um grande trabalho. Parabenizou a prefeita Nilma pelo
trabalho que vem desenvolvendo dentro do município de Moju, são diversas obras que estão sendo
realizadas. Parabenizou todos os professores pelo dia do professor. Vereador Junil Ramos Faro,
cumprimentou todos, parabenizou os professores pelo dia do professor. Agradeceu os colegas
vereadores pela aprovação dos requerimentos nesta casa, falou que quando esses requerimentos são
atendidos pela prefeita esse vereador fica feliz. Falou das diversas obras que estão em andamento
dentro do município de Moju e parabenizou a prefeita e toda a gestão municipal que compõe esse
time de trabalho, e que continue assim, sempre avançando na execução dos trabalhos. Disse que os
trabalhos de manutenção dos ramais e vicinais estão a todo vapor. Falou da aprovação do
requerimento que solicita o atendimento no período da manha e a tarde em todos ospostos de saúde
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do interior, e isso fará uma grande diferença na zona rural. Parabenizou todos os professores pelo
dia do professor. Disse que ainda estamos num período eleitoral e esse veredaor continua firme e
forte defendo o que acha que será melhor para nosso País, sempre respeitando as opiniões diversas.
Vereador Bruno Medeiros Quaresma, cumprimentou todos, falou que ficou muito feliz com a

aprovação do requerimento de sua autoria, mas com a inclusão de todos os vereadores, que solicita
a abertura dos postos de saúde da zona rural no período da manhã e a tarde, pediu ao Vereador
Márcio, que é presidente da comissão de saúde desta Casa, que possa está marcando uma reunião
dos vereadores que compões a base do governo municipal, junto ao secretário de saúde, pra discutir
essa demanda. Sobre o requerimento de Indicação de autoria desse vereador, que dispõe sobre a
redução da carga horária para servidores públicos municipais que possuem deficiência, disse que é
ciente que é de autoria da prefeita, mas está fazendo o convite através do Legislativo, pois isso é um
ganho para a pessoa com deficiência e para o servidor que tem filho com deficiência. Fez uma fala
em alusão ao dia do professor, e parabenizou todos os professores por esse dia. Disse que a
educação evoluiu muito na gestão do ex prefeito Iran Lima e na atual gestão da prefeita Nilma
Lima, ressaltou que o ex prefeito Iran Lima foi o prefeito que mais construiu escolas no município
de Moju e a prefeita Nilma Lima, é a prefeita que mais reformou e ampliou escolas na história do
município, quando a prefeita Nilma assumiu a prefeitura, foram resgatados mais de cinco mil alunos
que estavam fora da escola, isso é resultado da busca ativa que a secretária de educação professora
Sandra Helena, fez em nosso município. Ressaltou ainda, que tem certeza que com o Projeto
alfabetizador "Pororoca", as crianças serão alfabetizadas, pois a pandemia distanciou os alunos das
escolas. Disse que o aulão de redação para o ENEN, será recomeçado na próxima semana, e será
levado também à população rural do município, para as comunidades Jacundaí, Castanhandeua
Pirateua. Nesse momento a senhor presidente, Vereadora Eliomar Cruz da Silva, cumprimentou
todos, desejou feliz dia do professor a todos os professores, e fez uma fala em homenagem ao
professor e ao dia dedicado à eles. 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 aprov

Oscar Corrêa de Miranda - Moju / PA, 14/10/2022.
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