
ATA DA 31a SESSÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21a

LEGISLATURA, REALIZADA NO
DIA 04 DE NOIVEMBRO DE 2022,
AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 04 (quatro) do mês de novembro 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 da At
da Sessão Ordinária anterior, não havendo discussão foi à votação, send
aprovada por unanimidade dos vereadores presentes; Parecer n021/2022, d
Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao Projeto de Lei n011/2022,
autoria do executivo municipal, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual d
município de Moju, para o exercício financeiro de 2023; Requeriment
n 157/2022 de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, solicitando q
executivo municipal cobre das empresas prestadoras dos serviços de internet,
manutanção dos cabos de transmissão das mesma; Requeriment
n 158/2022 de autoria da vereadora Kelly Fernanda da S. Felix de Almeid
solicitando ao executivo municipal a climatização da escola São Sebastiã
localizada no comunidade Ribeira, Baixo Moju; Requerimento n 159/ 2022
autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando ao executivo
municipal a pavimentação asfáltica da frente do posto de saúde e da casa familiar

rural, Rod. dos Quilombolas; Requerimento n 160/2022 de autoria da
vereadora Eliomar Cruz da Silva, solicitando ao executivo municipal a reforma e

climatização do posto de saúde da comunidade Jupuubinha, Alto Moju;
Requerimento n 161/2022 de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte
Malcher, solicitando ao executivo municipal a reforma e ampliação da praça da
Vila da Soledade; Requerimento n 162/2022 de autoria do vereador Raimundo
Edson Duarte Malcher, solicitando ao executivo municipal a reforma da escola
Nossa Senhora do Carmo, e recuperação do ramal que dá acesso à mesma;
Requerimento n 163/2022 de autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva,
solicitando ao executivo municipal a reforma da escola Santa Ana Cristina,
localizada no ramal Pau da Isca; Requerimento n 164/2022 de autoria da
vereadora Dionete Moraes Peniche, solicitando ao executivo municipal a
implantação de uma linha de ônibus para atender os moradores do ramal do
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Martinho, Jambuaçú; Requerimento n166/2022 de autoria da vereadora
Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando sessão especial no dia 18.11.2022, para

celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra; Requerimento n 167/2022 de
autoria do vereador Márcio de Castro Martins, solicitando ao executivo municipal
a pavimentação asfáltica da frente da comunidade Deus Provera, ramal

Primavera; Requerimento n 168/2022 de autoria do vereador Márcio de Castro
Martins, solicitando ao executivo municipal a pavimentação asfáltica da frente da
Vila de Santana do Alto, Jambuaçú. 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, Raimundo Edson Duarte Malcher-MDB.
Em seguida a senhora presidenta submeteu a discussão primeira votação o
Parecer n021/2022, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao
Projeto de Lei n011/2022, de autoria do executivo municipal, que dispõe sobre
a Lei Orçamentária Anual do município de Moju, para o exercício financeiro de
2023. Não havendo discussão foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o requerimento
n 157/2022 de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, que foi discutido
pelo autor da matéria e pelos vereadores Junil e Nilziele. Não havendo mais
discussão foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes, com a inclusão dos vereadores Junil Ramos Faro, Nilziele da
Conceição Corrêa. Submeteu a discussão e votação o requerimento

n158/2022 de autoria da vereadora Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida, que
foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadores Raimundo Edson e Bruno.

o havendo mais discussão foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos
readores presentes, com a inclusão dos vereadores Raimundo Edson Duarte
lcher e Bruno Medeiros Quaresma. Submeteu a discussão e votação o

querimento n 159/2022 de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa,
e 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 n 160/2022 de autoria da vereadora
Eliomar Cruz da Silva, que foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadores
Nilziele, Iranilson, Bruno, Dionete. Não havendo mais discussão foi a votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos
vereadores Nilziele da Conceição Corrêa, Iranilson Trindade da Silva e Dionete
Moraes Peniche. Submeteu a discussão e votação o requerimento n161/2022
de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelo
autor da matéria e pelos vereadores Cimira, Junil, Iranilson, Alexandre e
Leandro. Não havendo mais discussão foi a votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Cimira
Eulália da Cruz Sousa, Junil Ramos Faro, Iranilson Trindade da Silva ,
Alexandre Pinheiro Paes e Leandro Henrique C. da Rocha. Submeteu a
discussão e votação o requerimento n 162/2022 de autoria do vereador
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Raimundo Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos
vereadores Cimira, Junil, Iranilson, Alexandre e Leandro. Não havendo mais
discussão foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes, com a inclusão dos vereadores Cimira Eulália da Cruz Sousa,
Iranilson Trindade da Silva, Leandro Henrique C. da Rocha. Submeteu a

discussão e votação o requerimento n163/2022 de autoria da vereadora
Eliomar Cruz da Silva, que foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadores
Nilziele, Iranilson, Bruno e Dionete. Não havendo mais discussão foi a votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, Nilziele da Conceição
Corrêa, Iranilson Trindade da Silva, Bruno Medeiros Quaresma, Dionete Moraes
Peniche. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n 164/2022 de
autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, 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 n 166/2022 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 n167/2022 de autoria do vereador
Márcio de Castro Martins, que foi discutido pelo autor da matéria. Não havendo
mais discussão foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n168/2022 de
autoria do vereador Márcio de Castro Martins, que foi discutido pelo autor da
matéria e pelo vereador Bruno. Não havendo mais discussão foi a votação, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do vereador
Bruno Medeiros Quaresma. Expediente Oral: Vereador Márcio de Castro
Martins, cumprimentou todos, agradeceu a prefeita Nilma pelos trabalhos de
recuperação e terraplanagem de vários ramais dentro do municipio de Moju.
Parabenizou a escola Fernando Borges, do Castanhandeua pela primeira tiragem
do jornal estudantil daquela escola, parabenizou todos os envolvidos nesse
projeto. Disse que o próximo passo será a rádio comunitária dentro da escola.
Convidou todos para participarem de festividade de Nossa Senhora de Nazaré que
se inicia no próximo final de semana em nossa cidade. Vereador Junil Ramos
Faro, cumprimentou todos, falou que esteve fazendo uma visita na comunidade
Limoeiro, que deu uma votação muito expressiva ao presidente eleito Lula. Falou
da aprovação dos requerimentos e projetos apresentados nesta casa, e disse que
esse é o papel do vereador, ver as problemáticas do municipio e encaminhar para
o executivo. Fez uma fala referente ao segundo turno das eleições, e sobre a
vitória do presidente Lula, que foi um divisor de águas para a democracia
brasileira onde nossa liberdde está de volta.Vereador Cimira Eulália da Cruz
Sousa, cumprimentou todos, agradeceu aos amigos da Vila Soledade, do Enviral,
do Tambaí-miri, e a todo povo mojuense pela expressiva votação que deram ao
presidente Lula. Agradeceu a prefeita Nilma pelos trabalhos que estão sendo
realizados em parceria com o municipio de Mocajuba de ampliação das ruas da
Vila Elim e de recuperação dos no ramais Anambé, Enviral e Canudos. Agradeceu
a presidenta Eliomar pelo trabaçho que está realizando nesta Casa. Agradeceu
aos colegas vereadores pela aprovação dos requerimentos apresentados nesta
casa. Vereador Bruno Medeiros Quaresma, cumprimentou todos, fez uma fala
referente ao segundo turno das eleições e a vitoria do presidente Lula, onde o
povo que mais precisa venceu, disse que a volta do  Lula representa a
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Plenário Oscar Corrêa de Miranda - Moju / PA, 04/11/2022.

espererança de mais de 60 milhões de brasileiros. Falou da aprovação do
requerimento apresentado nesta casa por esse vereador, solicitando que
executivo municipal cobre das empresas prestadoras dos serviços de internet, a
manutanção dos cabos de transmissão das mesma. Parabenizou os colegas
vereadores pelos requerimentos apresentados e aprovados nesta casa. Vereadora
Neste momento a vereadora Eliomar Cruz da Silva, cumprimentou todos,
convidou para o Festival Evengélico no Arauaí. Fez uma fala referente ao segundo
turno das eleições e a vitória do presidente Lula. Disse que a democracia é
soberana e devemos respeitar a decisão do 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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