
ATA DA 32a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADODOPARÁ,21a
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA
11 DE NOVEMBRO DE 2022, AS
09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 11 (onze) 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 do(
vereadores: Alexandre Pinheiro Paes-PSC, Bruno Medeiros Quaresma-P
Dilcirene Trindade Martins-PTB, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval Pereir
Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MDB, Junil Ramos Faro-MDB, Kell
Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Leandro Henrique Cardoso da Roch
PSDB, Márcio de Castro Martins-PSC, Nilziele da Conceição Correa-PSB,
Paulo Eduardo Costa de Oliveira-PT. 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; Parecer n021/2022 da comissão de
Finanças e Orçamento, referente ao Projeto de Lei n011/2022, do executivo
municipal, que dispõe sobre a Lei Orçamentária do município de Moju para o
ano de 2023; Projeto de Decreto Legislativo n009/2022, de autoria do
Vereador Bruno Medeiros Quaresma, que outorga o Titulo de Cidadão Mojuense a

Sra. Otilia Ribeiro Leite; Projeto de Decreto Legislativo n010/2022, de autoria
do Vereador Bruno Medeiros Quaresma, que outorga o Titulo de Honra ao Mérito

a atleta de handebol Joyce Santos de Sousa; Projeto de Decreto Legislativo
n011/2022, de autoria do Vereador Junil Ramos Faro, que outorga o Titulo de
Cidadão Mojuense ao Sarg. PM Wellington Pereira Barros; Projeto de Decreto
Legislativo n012/2022, de autoria da Vereadora Dilcirene Trindade Martins,
que outorga o Titulo de Cidadão Mojuense ao Sarg. PM Bernardo Carvalho Lima
Filho; Projeto de Decreto Legislativo n013/2022, de autoria da Vereadora
Dilcirene Trindade Martins, que outorga o Titulo de Cidadão Mojuense ao Ten.
BM Odenildo Guimarães de Souza; Projeto de Decreto Legislativo n014/2022,
de autoria da Vereadora Dilcirene Trindade Martins, que outorga o Titulo de

.^idadão Mojuense ao Sarg. BM Otávio Vilhena dos Santos; Requerimento
n165/2022, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, solicitando a

reforma do parquinho com reposição dos brinquedos, e iluminação da
praça do Condomínio Laércio Barbalho; Requerimento n169/2022, de/\
autoria do vereador Junil Ramos Faro, solicitando ao executivo municipal a\Y\
substituição das lâmpadas da iluminação publica de nossa cidade por lâmpadas \Vk
de Led; Requerimento n170/2022, de autoria da vereadora Dilcirene Trindade \a
Martins, solicitando ao executivo municipal que tome providencias através da \J
Secretaria de meio Ambiente em relação as balsas que ficam ancoradas nos
protos das serrarias de nosso município; Requerimento n171/2022, de autoria
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da vereadora Dilcirene Trindade Martins, solicitando ao executivo municipal a

iluminação publica na entrada do ramal do Balneário do Levy; Requerimento
n 172/2022, de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando
ao executivo a pavimentação asfáltica da frente da vila Santo Cristo, Rodovia dos
Quilombolas; Requerimento n 173/2022, de autoria da vereadora Eliomar Cruz
da Silva, solicitando a construção de duas lombadas, uma na frente da Igreja
Assembléia de Deus e outra na frente da escola da vila Arauaí - Alto Moju;

Requerimento n 174/2022, de autoria do vereador Márcio de Castro Martins,
solicitando pavimentação asfáltica dab frente da vila Príncipe da Paz, Ramal
Primavera; Requerimento n 175/2022, de autoria do vereador Márcio de
Castro Martins, solicitando pavimentação asfáltica dab frente da vila Severo,
ramal do Severo; Requerimento Verbal de autoria do vereador Bruno Medeiros
Quaresma, solicitando que a secretaria de Meio Ambiente faça uma fiscalização

no Igarapé da Vila Sucuriju, em virtude de uma denúncia de poluição do mesmo.
Nesse momento a senhora presidenta determinou que fosse feita a leitura do
oficio do executivo municipal, encaminhando o Projeto deLei n 012/2022, que
dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de

arrecadação na estrutura da Lei n 1008/2021, Lei Orçamentária anual do
municipio de Moju do exercício de 2022, e em seguida encaminhou o mesmo para
a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer no prazo legal.
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^
Dilcirene Trindade Martins-PTB, 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, Márcio de Castro Martins-PSC, Nilziele da Conceição Correa-PSB,
Paulo Eduardo Costa de Oliveira-PT e Raimundo Edson Duarte Malcher-MDB.

seguida a senhora presidenta submeteu a discussão e segunda votação o

recer n021/2022 da comissão de Finanças e Orçamento e o Projeto de Lei
011/2022. Não havendo discussão, foi â votação, sendo aprovado por
animidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o

querimento n 165/2022 de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, que
foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadores Nilziele e Raimundo

dson. Não havendo mais discussão, foi â votação, sendo aprovado por
nanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Nilziele da
onceição Corrêa e Raimundo Edson Duarte Malcher. Submeteu a discussão e
tação o requerimento n169/2022 de autoria do vereador Junil Ramos Faro,
e foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Nilziele e Raimundo

dson. Não havendo mais discussão, foi  â votação, sendo aprovado por
nanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão da vereadora Nilziele da

Conceição Corrêa, Raimundo Edson Duarte Malcher. Submeteu a discussão e

votação os requerimentos n8 170 e 171/2021 de autoria da vereadoraiX
Dilcirene Trindade Martins, que foram discutidos pela autora da matéria e pelos \ V
vereadores Alexandre, Paulo Eduardo e Nilziele. Não havendo mais discussão, foi Vj '
à votação, sendo aprovados por unanimidade dos vereadores presentes, com a \ \
inclusão dos vereadores Alexandre Pinheiro Paes, Paulo Eduarddo Costa de  V)
Oliveira e Nilziele da Conceição Corrêa. Submeteu a discussão e votação o
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requerimento n172/2021 de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa,
que foi discutido pela autora da matéria. Não havendo mais discussão, foi à
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a
discussão e votação o requerimento n173/2022, de autoria da vereadora
Eliomar Cruz da Silva, que foi discutido pela autora da matéria. Não havendo
mais discussão, foi â votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores

presente. Submeteu a discussão e votação Requerimento n 174/2022, de
autoria do vereador Márcio de Castro Martins. Não havendo discussão, foi â

votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu
a discussão e votação Requerimento n 175/2022, de autoria do vereador
Márcio de Castro Martins. Não havendo discussão, foi â votação, sendo aprovado
por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o
Requeriemnto Verbal de autoria do Vereador Bruno Medeiros Quaresma, que
foi discutido pelo autor da matéria. Não havendo mais discussão, foi â votação,

sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a
discussão e votação os Decretos Legislativos n 009^ 010, 011, 012, 013
014/2022, que outorga Títulos Honoríficos. Não havendo discussão, foi
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Expedien
Oral: Vereador Junil Ramos Faro, cumprimentou todos, falou da aprovação d
requerimento nesta Casa, que são sempre para a melhoria do povo mojuens
Falou da assinatura da ordem de serviço para a reforma e ampliação da esco
Ernetina Pereira Maia e parabenizou todos os envolvidos nesse projeto. Disse q

no mesmo ato aconteceu também a assinatura da ordem de serviço para
cobertura da quadra da escola Jandira Henderson, para a construção d
complexo esportivo. Agradeceu a prefeita Nilma Lima a toda gestão municipal, p
todos esses serviços que estão sendo realizados em nosso municipio. Disse qu
críticas sempte vão existir, mas tem certeza que todos os vereadores estão
fazendo seu papel que é legislar em prol do povo. Vereador Bruno Medeiros
Quaresma, cumprimentou todos. Disse que vários requerimentos apresentados
nesta casa pelo grupo que compõe a base do governo tiveram as ordens de serviço
assianda essa semana, levando benefécios para a população, foi assinada ordem
de serviço para a construção do complexo esportivo, ao lado do estádio
municicipal, onde também será construído o prédio da secretaria de educação.
Parabenizou os professores Fabrício e Coutinho que estão em Belém com as
atletas de Handebol, participando da fase final do Jeps. Falou do lançamento do
programa de alfabetização"Maiaú", que irá alfabetizar do Io ao 9o ano, e será o
maior programa de alfabetização da história do municipio de Moju, parabenizou a
professora Sandra Helena pelo excelente projeto, que tem como meta acabar com

o analfabetisto no municipio de Moju. Disse que hoje Moju tem masi de 100 (cem)
escolas que já foram ou estão passando por reforma, e isso leva dignidade para
que os profissionais possam exercer seu trabalho da melhor forma possível.
Parabenizou a escolas Maria da Conceição, Eurídice da Cunha Gordo e a Creche
Iraci Teixeira que receberam a assinatura da ordem de serviço para sua reforma.
Falou da assinatura da ordem de serviço para a tão sonhada reforma e ampliação
da escola Ernestina Pereira Maia. Nesse momento a vereadora Eliomar Cruz da
Silva, cumprimentou todos, falou da assinatura da ordem de serviço para a
reforma e ampliação da escola Ernestina Pereira Maia. Parabenizou a Prefeita
Nilma e o deputado Iram Lima que se empenharam para que essa reforma
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acontecesse, falou também da assinatura da ordem de serviço de reforma das
escolas Maria da Conceição, Eurídice da Cunha Gordo e Creche Iraci Teixeira.
Convidou todos para participarem da Mostra Científica do IEPAN, que irá
acontecer nesse final de semana no Ginásio municipal. Falou do lançamento do
programa "Maiaú" de alfabetização do município de Moju que irá alfabetizar do Io
ao 9o ano, e será o maior progama de alfabetização do município, parabenizou a
prefeita Nilma e a secretária de Educação por esse belíssimo programa. 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.

r Corrêa de Miranda - Moju / PA, 11/11 /2022.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

Palácio Vereador Lourival Tavares Cristo


