
ATA DA 33a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADODOPARÁ,21a
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA
18 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS
09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 18 (dezoito) 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 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. 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 n022/2022 da comissão de Finanças e Orçamento, referente ao^
Projeto de Lei n 012/2022, do executivo municipal, que dispõe sobre
Abertura de Crédito Adicional Suplementar na Estrutura da Lei n 1008/2021 d(
09 de dezembro de 2021, Lei Orçamentária Anual; Projeto de Decret^
Legislativo n010/2022, de autoria do Vereador Bruno Medeiros Quaresm^
que outorga o Titulo de Cidadã Mojuense a professora Dora Irene Alves Valenh
Projeto de Decreto Legislativo n015/2022, de autoria do Vereador Márcio de^
Castro Martins, que outorga o Titulo de Cidadã Mojuense a Sra. Violeta Cristina

Ferreira Costa Teixeira; Projeto de Decreto Legislativo n016/2022, de autoria
do Vereador Márcio e Castro Martins, que outorga o Titulo de Cidadã Mojuense a
Sra. Rosinete Tedesco; Projeto de Decreto Legislativo n017/2022, de autoria
do Vereador Márcio e Castro Martins, que outorga o Titulo de Honra ao Mérito a
Sra. Gilda Castro Leal; Projeto de Decreto Legislativo n018/2022, de autoria
do Vereador Márcio e Castro Martins, que outorga o Titulo de Honra ao Mérito a

Sra. Simone da Conceição Rodrigues Malcher; Projeto de Decreto Legislativo
n019/2022, de autoria da Vereadora Dilcirene Trindade Martins, que outorga o
Titulo de Honra ao Mérito à Professora Sônia Helena da Costa Gomes de Oliveira;
Projeto de Decreto Legislativo n020/2022, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Costa de Oliveira, que outorga o Titulo de Cidadã Mojuense a Dra. Ana
Mirian Filgueiras Pereira Soares; Projeto de Decreto Legislativo n021/2022,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, que outorga o Titulo de
Honra ao Mérito a professora Dilene Trindade Martins; Projeto de Decreto
Legislativo n022/2022, de autoria do Vereador Edeval Pereira Barra, que
outorga o Titulo de Cidadão Mojuense ao Sarg. PM Carlos Roberto Rodrigues
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Carneiro; Projeto de Decreto Legislativo n023/2022, de autoria do Vereador
Edeval Pereira Barra, que outorga o Titulo de Cidadã Mojuense á Senhora Rosa
Maria Araújo Santos; Projeto de Decreto Legislativo n024/2022, de autoria
do Vereador Edeval Pereira Barra, que outorga o Titulo de Cidadão Mojuense ao
Senhor José Elivaldo Alves Barreiros; Projeto de Decreto Legislativo
n025/2022, de autoria do Vereador Edeval Pereira Barra, que outorga o Titulo
de Cidadão Mojuense ao Senhor José Aparecido Bertolo; Projeto de Decreto
Legislativo n026/2022, de autoria do Vereador Bruno Medeiros Quaresma, que
outorga o Titulo de Cidadão Mojuense ao Professor Carlos Jonatas Dias Negrão
Filho; Projeto de Decreto Legislativo n027/2022, de autoria da Vereadora
Eliomar Cruz da Silva, que outorga o Titulo de Cidadão Mojuense ao Senhor
Mizael Araújo da Silva; Requerimento n176/2022 de autoria do vereador Paulo
Eduardo Costa de Oliveira, solicitando ao executivo a limpeza e pulverização da

área externa do Posto de Saúde do Bairro da Pedreira; Requerimento
n 177/2022 de autoria do vereador Márcio de Castro Martins, solicitando a
urbanização da área em frente ao cemitário Santa Helena; Requerimento
n178/2022 de autoria do vereador Mareio de Castro Martins, solicitando a
pavimentação asfáltica na frente da Vila Bom Jesus/Laranjal - ramal Primevera;
Requerimento n179/2022 de autoria do vereador Junil Ramos Faro,
solicitando a pavimentação asfáltica na frente da vila Cardoso; Requerimento
n 180/2022 de autoria do vereador Junil Ramos Faro, solicitando a
pavimentação asfáltica na rua principal, perímetro que compreende a extensão da

vila Limoeiro; Requerimento n 181/2022 de autoria da vereadora Eliomar Cruz
da Silva, solicitando que o executivo municipal, através das secretarias

municipais de Saúde e Meio Ambiente e da Vigilância Sanitária, possa realizar
uma fiscalização na região do Médio Moju, visando averiguar a questão da grande
proliferação de moscas naquela região; Requerimento n182/2021 de autoria da
vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando a pavimentação asfáltica da
frente da vila Jacundaí; Requerimento n 183/2022 de autoria da vereadora
Eliomar Cruz da Silva, solicitando a realização de sessão especial em alusão ao

Dia Nacional da Bíblia; Requerimento Verbal de autoria do vereador Raimundo
Edson Duarte Malcher, solicitando a colocação de manilhas em dois pontos no
ramal da Campina. 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 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. Em seguida a senhora presidenta submeteu a
discussão e votação o Parecer n022/2022 da comissão de Finanças e
Orçamento, referente ao Projeto de Lei n 012/2022^ do executivo municipal,
que dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar na Estrutura da
Lei n 1008/2021 de 09 de dezembro de 2021, Lei Orçamentária Anual, não
havendo discussão, foi á votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o requerimento

n 176/2021 de autoria do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, que foi
discutido pelo autor da matéria Não havendo mais discussão, foi á votação sendo
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aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e

votação os requerimentos n177 e 178/2022 de autoria do vereador Márcio de
Castro Martins, que foram discutidos pelo autor da matéria. Não havendo mais
discussão, foi á votação sendo aprovados por unanimidade dos vereadores
presentes. Submeteu a discussão e votação os requerimentos ns 179 e
180/2022 de autoria do vereador Junil Ramos Faro, que foram discutidos pelo
autor 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 vereador Raimundo Edson Duarte Malcher. Submeteu a discussão e
votação os requerimentos nosl81 e 183/2021 de autoria da vereadora Eliomar
Cruz da Silva, que foram discutidos pela autora da matéria e pelos vereadores
Nilziele, Iranilson, Mareio e Cimira. Não havendo mais discussão, foi á votação
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos
vereadores Nilziele da Conceição Corrêa, Iranilson Trindade da Silva, Márcio de
Castro Martins, Cimira Eulãlia da Cruz Sousa, Raimundo Edson Duarte Malcher.

Submeteu a discussão e votação o requerimento n 182/2021 de autoria da
vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, que foi discutido pela autora da matéria e
pelos vereadores Paulo Eduardo e Raimundo Edson. Não havendo mais
discussão, foi á votação sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes, com a inclusão do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveir
Submeteu a discussão e votação requerimento Verbal de autoria do vereado

Raimundo Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelo autor da matéria e pel
vereadora Eliomar. Não havendo mais discussão, foi á votação sendo aprovad
por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o

Decretos legislativos n 010, 011, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021
022, 023, 024, 025, 026 e 027/2022, que outorga Títulos Honoríficos. Nã
havendo discussão, foi à votação sendo aprovados por unanimidade do
vereadores presentes. Expediente Oral: Vereador Raimundo Edson Duart
Malcher, cumprimentou todos, agradeceu aos colegas vereadores pela aprovaçã
dos requerimentos aprovados nesta casa. Agradeceu a prefeita pelo trabalho d
recuperação dos ramais Maiaú, Sucutuba e São Sebastião, em parceria com a
prefeitura de Tailãdia. Disse que teve a oportunidade de estar junto á alguns
veresdores de Tailândia, do prefeito Macarrão e do deputado estadual Iran Lima,
discutindo melhorias para a população de Moju e Tailândia. Disse que as
máquinas estão trabalahndo no ramal Jutaiteua em parceria com a prefeitura de
Igarapé Miri, e esse vereador já conversou com o vice prefeito de Igarapé Miri para
que seja feito mais cerca de 12 (doze) quilômetros de ramal. Parabenizou todos os
vereadores, pois estão sempre trabalhando em prol da população mojuense.
Vereador Iranilson Trindade da Silva, cumprimentou todos, agradeceu a
empresa BBF pela contribuição e parceria que tem dado ao nosso municipio,
atendeu o pedido desse vereador e fez a recuperação de dois ramais. Sobre a
proliferação de moscas em algumas comunidades do interior, disse que acredita
que a BBF vai tomar as medidas necessárias para resolver esse problema.
Parabenizou a prefeita Nilma Lima pelo trabalho que a mesma está realizando
dentro do nosso municipio. Falou do compromisso de cada vereador com a
população mojuense. Disse que desde quando assumiu o mandato de vereador
vem trabalhando em prol do povo mojuense. Vereador Junil Ramos Faro,
cumprimentou todos, disse que foi a Tailândia juntamente com o vereador
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Raimundo Edson, onde participou da comemeração pela vitória do presidente
Lula, em seguida foram recebidos na residência do prefeito Macarrão onde
também estava presente o deputado Iran Lima, agradeceu pela receptividade que
tiveram naquele municipio, esteve também na comunidade Vila Cardoso,
participando de um almoço em comemoração a vitória do presidente Lula e dos

candidatos do Pará apoiados pela região. Disse que visitou o municipio de Igarapé
Miri juntamente com colegas vereadores participando da comemoração do
aniversário do vereador Fábio e agradeceu ao prefeito e aos vereadores daquele
municipio pela recepção dada à eles. Disse que parcerias com outros municípios
são importantes para a população e para o desenvolvimento do municipio de
Moju. Vereadora Eliomar Cruz da Silva, cumprimentou todos, falou do
requerimento de sua autoria sobre o dia da Biblia e convidou a população
mojuense para partcipar do evento em comemoração ao dia da Biblia, que será
realizado no dia 11 de dezembro no centro cultural, com a presença do cantor
gospel Samuel Mariano. Falou também do requerimento sobre a proliferação de
moscas na região do Jupuubinha, pois foi procurada por moradores da beira do
rio que pediram ajuda a essa vereadora. Pediu que a prefeita envie uma comissão
da Vigilância Sanitára para averiguar essa situação e solicitou que as comissões
de Saúde e de Meio Ambiente desta Casa possam também acompanhar a
situação. Parabenizou a prefeita pelas ações que estão sendo realizadas no
municipio e citou o prejeto de alfabetização "Maiaú", convidou os evengélicos para
participarem de vários eventos evangélicos que irão acontecer nesse final de
semana. 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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