
ATA DA 30a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADO DO PARÁ, 21a LEGISLATURA,
REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO
DE 2022, AS 14:00 HORAS.

Às 14:00 (quatorze) horas do dia 27 (vinte e sete) do mês de junho 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, Dionete Moraes Peniche-PL, 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, Nilziele da Conceição
Correa-PSB, 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. 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-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. Expediente Oral: Vereador Paulo
Eduardo Costa de Oliveira, cumprimentou todos, disse que foi vítima de uma fakenews, nas redes
sociais, dizendo que esse veredaor está fazendo um processo de desconstrução da candidatura do ex
presidente Lula, falou que já sabe quem é o autor, e está tomando as providencias cabíveis.
Agradeceu aos colegas vereadores pelo apoio à candidatura do ex presidente Lula, em prol dos que
mais precisam, essa união é a demonstração de que os vereadores tem amor pelo povo mojuense,
pois querem mais investimentos para o município de Moju. Vereador Junil Ramos Faro,
cumprimentou todos, falou que estamos às vésperas do segundo turno das eleições, onde teremos a
oportunidade de escolher o que será melhor para o nosso País, fez uma fala referente a sua
preferência de voto nesse segundo turno para presidente da república, pediu que as pessoas reflitam
antes de votar, para escolher o que será melhor para todos. Vereador Raimundo Edson Duarte
Malcher, cumprimentou todos, falou sobre o "Outubro Rosa", mês dedicado a prevenção do câncer
de mama. Disse que estamos às vésperas do segundo turno das eleições, fez uma fala referente a sua
preferência de voto nesse segundo turno para presidente da república, pediu que as pessoas
reflitam, e votem no que será melhor para o nosso País.Vereador Bruno Medeiros Quaresma,

^cumprimentou todos, parabenizou o senador Jader Barbalho e o candidato a presidência da
república Lula, pela passagem de seus aniversários. Fez uma fala referente a sua preferência de voto
para presidente da república, nesse segundo turno. Disse que está ocorrendo o quarto aulão de
redação do ENEN no Auditório municipal. Nesse momento a senhora presidenta vereadora
Eliomar Cruz da Silva disse que o segundo turno das eleições é um momento onde todos teremos
a oportunidade de escolher o que será melhor para o Brasil, desejou uma eleição tranqüila para
todos os munícipes. Fez uma fala em repúdio à violência contra a mulher, onde mencionou o
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assassinato de uma senhora que foi morta pelo ex companheiro e a mulher dele, no bairro Bela
Vista. 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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