
ATA DA 29a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADO DO PARÁ, 21a LEGISLATURA,

REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO
DE 2022, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 21 (vinte e um) 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, 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, 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 n 139/2022 de
autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, Solicitando ao executivo
municipal a construção de uma praça na comunidade Sucutuba, Alto Moju;
Requerimento n 141/2022 de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte
Malcher, solicitando a implanatação do sistema de abastecmento de água da
COSANPA nos condomínios prefeito Oton Gomes de Lima; Requerimento
n142/2022 de autoria da vereadora Cimira Eulália da Cruz Sousa, solicitando
o executivo municipal a recuperação e ampliação do ramal da Cleuma, com
tensão de 12 Km, localizado atrás da colônia Água Branca, alto Moju;

equerimento n143/2022 de autoria da vereadora Cimira Eulália da Cruz
ousa, solicitando ao executivo municipal a construção de uma nova escola na
munidade Sucurijuquara, ramal do Enviral Alto Moju; Requerimento
144/2022 de autoria do vereador Márcio de Castro Martins, solicitando ao
ecutivo municipal a reforma do posto de saúde da vila do Castanhandeua e

imatização de uma sala para atendimento médico e armazenamento das
cinas, implantação de novos ventiladores e aquisição de uma linha telefônica
ternet para suprir as necessidades do posto; Requerimento n 145/2022

autoria do vereador Márcio de Castro Martins, solicitando a terraplanagem co
ampliação de 1.500 metros do ramal do Santa Luzia, localizado na PA 252 via
Renatinha; Requerimento n 146/2022 de autoria da vereadora Nilziele da
Conceição Corrêa, solicitando ao executivo municipal a pavimentação asfáltica
da frente da vila São Bernardino, Rod. dos Quilombolas,
Jambuaçú;Requerimento n147/2022, de autoria da vereadora Nilziele da
Conceição Corrêa, solcitando a pavimentação asfáltica da frente da comunidade
Nossa Senhora das Graças; Requerimento n148/2022, de autoria do vereador
Iranilson Trindade da Silva, solicitando ao executivo municipal a construção de
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uma praça para atender exclusivamente as crianças de nosso município.;
Requerimento n 149/2022, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche,
solicitando a limpeza, reforma doi muro e abertura do nome do cemitério da
comunidade Camurituba Beira, bem como a contratação de um zelador para
cuidar do mesmo; Requerimento n150/2022, de autoria da vereadora Dionete
Moraes Peniche, solicitando a construção em alvenaria, da caixa d'água do bairro
Parque Verde; Requerimento n 151/2022, de autoria do vereador Edeval
Pereira Barra, solicitando a recuperação com terraplanagem do ramal que dá
acesso a comunidade Nossa Senhora Aparecida, com extensão de 2 Km,
localizada no Alto Moju. Requerimento n 152/2022, de autoria da vereadora
Eliomar Cruz da Silva, solicitando a recuperação da estrutura da caixa d'água da
comunidade do Piquiá, localizada no ramal Pau-da-Isca; Requerimento
n153/2022, de autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva, solicitando,
solcitando a abertura de um ramal com extensão de 2(dois) quilômetros, na
margem esquerda do rio Moju, comununidade Juquiri, para atender a Associação
Remanescente de Quilombolas; Requerimento n 154/2022 de autoria dos
vereadores Raimundo Edson Duarte Malcher e Eliomar Cruz da Silva, solicitando
a implantação do sistema de abastecimento de água da COSANPA no condomínio
residencial Laércio Barbalho; Requerimento n155/2022, da mesa diretora que
através da procuradoria da mulher, solicita sessão especial dia 27-10-22, em

homenagem ao Outubro Rosa; Requerimento n 156/2022; de autoria da
vereadora Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida, solicitando ao executivo
municipal a construção de uma praça na comunidade Moju-Miri, enfrente a

Igreja Assembléia de Deus; Requerimento verbal, de autoria do vereador
Leandro Henrique Cardoso da Rocha, solicitando que esta casa encaminhe
expediente à Equetirual Energia, solicitando a ampliação do atendimento
presencial na agência de 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, 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-MDB1 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
n 139/2022 de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, que foi
discutido pelo autor da matéria e pela vereadora Cimira Eulália. Não havend
mais discussão foi pa votação,sendo aprovado por unanimidade dos vereador
presentes, com a inclusão da vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza. Submete
a discussão e votação o requerimento n 141/2022 de autoria do veread
Raimundo Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos
vereadores Dionete, Nilziele e Bruno. Não havendo mais discussão foi pa votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos
veredaores Dionete Moraes Peniche, Nilziele da Conceição Corrêa e Bruno
Medeiros Quaresma. Submeteu a discussão e votação o requerimento
n142/2022 de autoria da vereadora Cimira Eulália da Cruz Sousa, que foi
discutido pela autora da matéria. Não havendo mais discussão foi pa votação,
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sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes
. Submeteu a discussão e votação o requerimento n 143/2022 de autoria da
vereadora Cimira Eulália da Cruz Sousa, que foi discutido pela autora da matéria
e pelos vereadores Não havendo mais discussão foi pa votação, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e
votação o requerimento n144/2022 de autoria do vereador Márcio de Castro
Martins, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Bruno,
Dionete, Raimundo Edson e Nilziele. Não havendo mais discussão foi pa votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos
veredores Bruno Medeiros Quaresma, Dionete Moraes Peniche, Raimundo Edson
Duarte Malcher, Nilziele da Conceição Corrêa. Submeteua discussão e votação o
requerimento n145/2022 de autoria do vereador Márcio de Castro Martins,
que foi discutido pelo autor da matéria e pela vereadora Dionete. Não havendo
mais discussão foi pa votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes, com a inclusão dos vereadores Dionete Moraes Peniche. Submeteu a
discussão e votação o requerimento n 146/2022 de autoria da vereadora
Nilziele da Conceição Corrêa, que foi discutido pela autora da matéria e pelos
vereadores Dionete, Bruno e Eliomar. Não havendo mais discussão foi pa votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com a inclusão dos
vereadores Dionete Moraes Peniche, Bruno Medeiros Quaresma e Eliomar Cruz
da Silva. Submeteu a discussão e votação o requerimento n 147/ 2022 de
autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, que foi discutido pela autora
da matéria e pelos vereadores Dionete e Eliomar. Não havendo mais discussão foi
pa votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a
inclusão dos vereadores Dionete Moraes Peniche, Bruno Medeiros Quaresma e
Eliomar Cruz da Silva. Submeteu a discussão e votação o requerimento
n148/2022 de autoria do vereador Iranilson Trindade da Silva, que foi discutido
pelo autor da matéria e pelos vereadores Dionete, Raimundo Edson, Junil, Bruno,
Márcio, Alexandre e Eliomar. Não havendo mais discussão foi pa votação, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão Alexandre
Pinheiro Paes, Bruno Medeiros Quaresma Cimira Eulália da Cruz Souza,
Dilcirene Trindade Martins-PTB, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval Pereira
Barra, Eliomar Cruz da Silva, Iranilsom Trindade da Silva, Junil Ramos Faro-
MDB, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB^ Leandro Henrique Cardoso da
Rocha, Márcio de Castro Martins, Nilziele da Conceição Corrêa, Raimundo Edson
Duarte Malcher. Submeteu a discussão e votação o requerimento n 149/2022
de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, que foi discutido pela autora da
matéria e pela vereadora Cimira. Não havendo mais discussão foi pa votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu
discussão e votação o requerimento n 150/ 2022 de autoria da vereador;
Dionete Moraes Peniche, que foi discutido pela autora da matéria e peL
vereadora Cimira. Não havendo mais discussão foi pa votação,sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o
requerimento nl51/2022 de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, que foi
discutido pelo autor da matéria Não havendo mais discussão foi pa votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a
discussão e votação o requerimento n 152/2022 de autoria da vereadora
Eliomar Cruz da Silva, que foi discutido pela autora da matéria e pelos
vereadores. Não havendo mais discussão foi pa votação, sendo aprovado por
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unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o
requerimento n153/2022 de autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva, que
foi discutido pelos autores da matéria e pelos vereadores. Não havendo mais
discussão foi pa votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. Submeteu a discussão e votação o requerimento n 154/2022 de
autoria dos vereadores Eliomar Cruz da Silva e Raimundo Edson Duarte Malcher
e Eliomar Cruz da Silva que foi discutido pelos autores da matéria. Não havendo
mais discussão foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes, Submeteu a discussão e votação o requerimento n155/2022, da
mesa diretora que através da procuradoria da mulher. Não havendo discussão foi
pa votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.

Submeteu a discussão e votação o requerimento n156/2022, de autoria da
vereadora Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida, que foi discutido pela autora
da matéria e pelo vereador Raimundo Edson. Não havendo mais discussão foi pa
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a
inclusão dos vereadores Bruno Medeiros Quaresma, Márcio de Castro Martins e
Alexandre Pinheiro Paes. Submeteu a discussão e votação o requerimento
Verbal de autoria do vereador Leandro Henrique Cardoso da Rocha, que foi
discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Junil, Dionete, Kelly, Edeval,
Márcio, Nilziele, Raimundo Edson, Alexandre, Eliomar, Cimira. Não havendo mais
discussão, foi a votação sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes, com a inclusão dos vereadores Dilcirene Trindade Martins, Junil
Ramos Faro, Dionete Moraes Peniche, Kelly Fernanda da Silva Felix de Almeida,
Edeval Pereira Barra, Mareio de Castro Martins, Nilziele da Conceição Corrêa,
Raimundo Edson Duarte Malcher, Alexandre Pinheiro Paes, Eliomar Cruz da
Silva e Cimira Eulália da Cruz Sousa. Expediente oral: Vereador Junil Ramos
Faro, cumprimentou todos, agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação dos
requerimentos, que sempre são em benefício da população. Disse que estamos às
vésperas do segundo turno das eleições que irá decidir o futuro do Brasil, falou
que temos duas opções de voto, a de quem está no poder e quer continuar, e a de
quem já fez muito pelo nosso País e quer voltar para fazer muito mais, fez uma
fala referente a esse assunto. Vereador Mareio de Castro Martins,
cumprimentou todos, agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação dos
requerimentos de sua autoria, que são de suma importância para os moradores
da região, agradeceu a prefeita Nilma por atender seus requerimentos, um desses
requerimentos foi a soliicitação de coleta de lixo em algumas comunidades que já
está acontecendo uma vez por semana. Parabenizou p vereador Bruno Quaresma

elo aulão de redação, preparando os estudantes para o ENEM. Vereador Bruno
edeiros Quaresma, cumprimentou todos, falou da sua alegria de levar o aulão
e redação para a população campesina, que surgiu da visão desse vereador, que
bservou a necessidade que os alunos tem de produzir um bom texto, pois sabe
a necessidade desses alunos e ressaltou que a meta é chegar aos 17 (dezessete)

pólos do município de Moju em 2023. Agradeceu ao professor Carlos Jonatas
Negrão que é um dos idealizadores do projeto juntamente com esse vereador.
Disse que apresentou nesta casa o Projeto de Lei n 004/2022, que foi aprovado
por esta casa e sancionado pela prefeita Nilma para que a terceira semana de
outubro se tornasse a semana municipal de ciência, tecnologia e inovação
científica, para poder estar estimulando os alunos a produzirem pesquisa
científica, diferente do presidente da república que não acredita na ciência, não
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compartrtilha a verdade com a população, foi omisso não só na pandemia, mas
foi omisso também na educação e na saúde do nosso País, mas foi ativo quando
mandou para o congresso, documento criminalizando as pesquisas eleitorais.
Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, cumprimentou todos, agradeceu
aos colegas vereadores pela aprovação dos requerimentos de sua autoria,
apresentados nesta casa, que é de suma importância para a melhoria de vida da
populção. Disse que esteve na região do Alto Moju, acompanhando os trabalhos
de recuperação do ramal Sacutuba. Falou dos requerimentos de sua autoria, o
primeiro vai trazer uma praça para a população ribeirinha do Alto Rio Moju e o
outro é para trazer água de melhor qualidade para os moradores do condomínio

Laércio Barbalho. Falou da irresponsabilidade da Equatorial Energia que vem
trazendo diversos prejuízos para a população mojuense. Disse que está
acontecendo na escola Elinda, a atualização da carteira de vacina das crianças.
Sobre o outubro Rosa, disse que a partir de segunda feira irão acontecer vários
atendimentos no CRM, com horário estendido para as mulheres do nosso
município. Falou do trabalho de compromisso que a prefeita está fazendo em
nosso município, disse que esteve visitando o trabalho de asfaltamento das ruas
do bairro Almir Gabriel II. Em seguida a senhora presidenta vereadora Eliomar
Cruz da Silva agradeceu a presença de todos e convidou todas as mulheres para
participarem da sessão especial em alusão ao Outubro Rosa, que será realizada
no dia 27/10/2022. Parabenizou o vereador Bruno pela iniciativa do aulão do
Enem, onde essa vereadora se disponibilizou a dar aulas para os alunos que irão
participar do aulão de redação. 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, 21/10/2022.
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