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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21ª 
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 28 DE 
MAIO DE 2021, AS 09:00 HORAS. 

 
Às 09:00 (nove) horas do dia 28 (vinte e oito) do mês de maio do ano de 2021 (dois mil e vinte 
e um), 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, 
convidou  o vereador Alexandre Pinheiro Paes para ocupar a cadeira de Vice –presidente, e 
determinou que o mesmo  fizesse  a chamada para Verificação de quorum, constatando-se a 
presença dos vereadores:  Alexandre Pinheiro Paes – PSC,  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,  Márcio de Castro Martins – PSC , 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: Parecer nº006/2021, da Comissão de Legislação, Justiça e 
redação Final referente ao Projeto de Lei nº 005/2021, do Executivo, que Cria os Cargos de 
Secretrario(a) Municipal de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia Adjunto e Chefe de Gabinete 
da(o) Prefeita(o) Adjunto, e extingue 02 (dois) Cargos de Assessor Jurídico e dá outras 
providências, Projeto de Lei nº004/2020, de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, que 
dispõe sobre a alteração do nome da Escola Municipal de Ensino Fundamental Fé em Deus, 
localizada na PA 252 km 44, ramal União, Requerimento nº102/2021, de autoria do 
vereador Junil Ramos Faro, solicitando a construção de lombadas nas Ruas de nossa cidade, 
que estão sendo asfaltadas; Requerimento nº103/2021, de autoria do vereador Márcio de 
Castro Martins, solicitando a construção de um Posto de Saúde na comunidade Juquiri-Baixo 
Moju; Requerimento nº104/2021, de autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva, 
solicitando a construção de um sistema de abastecimento de água para atender os moradores 
do Piriá Velho, localizado no Médio Rio Moju, Requerimento nº105/2021, de autoria dos 
vereadores Edeval Pereira Barra e Bruno Medeiros Quaresma, solicitando a realização de 
duas Audiências Públicas, uma para discutir a questão do transporte coletivo intermunicipal, e 
outra para discutir a questão do transporte público realizado dentro de nosso município, 
Requerimento nº106/2021, de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, solicitando 
a recuperação de toda a extensão da Rodovia dos Quilombolas, Requerimento nº107/2021, 
de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, solicitando a construção da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental “Entre Amigos”, localizada na comunidade Santa Maria do Mirindeua, 
neste município, Requerimento nº108/2021, de autoria do vereador Paulo Eduardo Costa 
de Oliveira, solicitando a manutenção e aterramento dos ramais Maratipau, Santa Luzia e Belo 
Horizonte na comunidade Vila Nova PA 252, e abertura de cinco Km. de Ramal (São 
Sebastião), interligando o Trevo da PA 252 a Vila Jupupuba, Requerimento nº109/2021, de 
autoria da vereadora Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida, solicitando a construção do muro 
da Escola Rildo Valadares, localizada na comunidade Jacundaí, neste município, 
Requerimento nº110/2021, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, solicitando a 
Reforma da Escola São Luiz, localizada na comunidade Camurituba Beira, em especial no 
telhado da mesma, bem como a construção de uma quadra poliesportiva, Requerimento 
nº111/2021, de autoria do vereador Iranilson Trindade da Silva, solicitando ao executivo 
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municipal a construção de uma Praça na Vila Bethânia, localizada na PA 150 neste Município, 
Requerimento nº112/2021, de autoria do vereador Márcio de Castro Martins, solicitando ao 
executivo municipal a reforma e ampliação dos sistemas de abastecimento de água das 
comunidades Castanhandeua, Bacuriteua, Serrana e Curuperé, localizadas na PA 252 neste 
município, Requerimento nº113/2021, de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte 
Malcher, solicitando ao executivo municipal construção de 02 (duas) pontes de alvenaria com 
trapiches, sendo 01 na Comunidade Piriá e 01 na Comunidade Bom Jardim, Médio Moju,  
Requerimento Verbal do vereador Alexandre Pinheiro Paes, solicitando a manutenção da 
Rua David do Carmo, Bairro Paraíso nesta cidade de Moju. Nesse momento a senhora 
presidenta determinou que fosse feita a segunda chamada para verificação de quorum, 
constatando-se a presença dos Vereadores Alexandre Pinheiro Paes – PSC,  Aurino Alves 
Pereira – MDB,  Bruno Medeiros Quaresma- PL,  Cimira Eulália da Cruz Souza – PSC, 
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, Raimundo Edson Duarte 
Malcher – MDB. A senhora presidenta submeteu a discussão a Ata da Sessão Ordinária 
anterior, não havendo discussão a mesma foi submetida a votação, sendo aprovada por 
unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida a presidenta submeteu a discussão e 
segunda votação votação o Parecer nº006/2021, da Comissão de Legislação, Justiça e 
redação Final, e o Projeto de Lei nº 005/2021, do Executivo, que Cria os Cargos de 
Secretrario(a) Municipal de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia Adjunto e Chefe de Gabinete 
da(o) Prefeita(o) Adjunto, e extingue 02 (dois) Cargos de Assessor Jurídico e dá outras 
providências, que foi discutido pelos vereadores Lendro Rocha, Junil Ramos. Não havendo 
mais discussaõ foi a votação sendo aprovado por nove (09) votos a favor, um(01) voto contra 
e uma (01) abastenção. Submeteu a discussão e votação o Requerimento nº102/2021 de 
autoria do vereador Junil Ramos Faro, que foi discutido pelo autor da matária e pelo vereador 
Raimundo Edson. Não havendo mais discussão foi a votação sendo aprovado por unanimidade 
dos vereadores presentes, com a inclusão do vereador Raimundo Edson D. Malcher.  
Submeteu a discussão e votação o Requerimento nº103/2021 de autoria do vereador 
Márcio de Castro Martins, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores 
Alexandre Pinheiro, Bruno Quaresma, Junil Ramos Faro, Raimundo Edson e Edeval Barra. Não 
havendo mais discussão foi a votação sendo aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes, com a inclusão dos vereadores Alexandre Pinheiro Paes, Bruno Medeiros 
Quaresma, Junil Ramos Faro, Raimundo Edson duarte Malcher e Edeval Pereira Barra. 
Submeteu a discussão e votação o Requerimento nº104/2021 de autoria da Vereadora 
Eliomar Cruz da Silva, que foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadores Junil Ramos 
Faro e Raimundo Edson. Não havendo mais discussão foi a votação sendo aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes com a inclusão dos vereadores Junil Ramos Faro, 
Raimundo Edson Duarte Malcher. Submeteu a discussão e votação o Requerimento 
nº105/2021 de autoria dos vereadores Edeval Pereira Barra e Bruno Medeiros Quaresma, 
que foi discutido pelos autores da matéria e pelos vereadores Dionete Moraes Peniche, 
Raimundo Edson, Marcio Martins, Paulo Eduardo, Kelly Fernanda, Junil Ramos Faro, Leandro 
Rocha, Alexandre Pinheiro e Eliomar Cruz. Não havendo mais discussão, foi a votação sendo 
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Dionete 
Moraes Peniche, Raumundo Edson Duarte Malcher, Marcio de Castro Martins, Paulo Eduardo 
Costa de Oliveira, Junil Ramos Faro, Alexandre Pinheiro Paes e Eliomar Cruz da Silva. 
Submeteu a discussão e votação o Requerimento nº106/2021, de autoria do vereador 
Bruno Medeiros Quaresma, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Edeval 



  
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU 
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO 

Travessa da Saudade Nº 150 CEP.: 68.450-000 – Telefax.: (091) 3756-1151 – Moju - PA 
CNPJ.: 22.942.791/0001-01    E-mail: camaramoju@ig.com.br  

 

                                                                                                                                                                                                

Barra, Marcio Martins, Raimundo Edson, Paulo Eduardo, Junil Ramos Faro, Alexandre 
Pinheiro e Eliomar Cruz, não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por 
unanimidade dos vereadorespresentes, com a inclusão dos vereadores Edeval Pereira Barra, 
Marcio de Castro Martins, Raimundo Edson D. Malcher, Paulo Eduardo C. de Oliveira, Junil 
Ramos Faro, Alexandre Pinheiro Paes e Eliomar Cruz da Silva. Submeteu a discussão e votação 
o Requerimento nº107/2021, de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, que foi discutido 
pelo autor da matéria e pelos vereadores Bruno Quaresma, Paulo Eduardo, Raimundo Edson, 
Alexandre Pinheiro. Não havendo mais discussão foi à votação sendo aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Bruno Medeiros 
Quaresma, Paulo Eduardo C. de Oliveira, Raimundo E. de Oliveira e Alexandre Pinheiro Paes. 
Submeteu a discussão e votação o Requerimento nº108/2021, de autoria do vereador Paulo 
Eduardo Costa de Oliveira, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos  vereadores Dionete 
M. Peniche, Raimundo Edson, Alexandre Pinheiro, Bruno Quaresma e Eliomar Cruz. Não 
havendo mais discussaõ foi à votação sendo aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes, com a inclusão dos vereadores Dionete Moraes Peniche, Raimundo Edson D. 
Malcher, Alexandre Pinheiro Paes, Bruno Mederios Quaresma e eliomar Cruz da Silva. 
Submeteu a discussão e votação o Requerimento nº109/2021, de autoria da vereadora Kelly 
Fernanda da S. F. de Almeida, que foi discutido pela autora da matéria. Não havendo mais 
discussaõ foi à votação sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
Submeteu a discussão e votação o Requerimento nº110/2021, de autoria da vereadora 
Dionete Moraes Peniche, que foi discutido pela autora da matéria. Não havendo mais 
discussaõ foi à votação sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
Submeteu a discussão e votação o Requerimento nº112/2021, de autoria do vereador 
Márcio de Castro Martins, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Dionete 
Moraes, Alexandre Pinheiro, Junil Ramos, Raimundo Edson e Paulo Eduardo. Não havendo 
mais discussaõ foi à votação sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com 
a inclusão dos vereadores Dionete Moraes Peniche, Alexandre Pinheiro Paes, Junil Ramos 
Faro, Raimundo Edson Duarte Malcher, Paulo Eduardo C. de Oliveira. Submeteu a discussão e 
votação o Requerimento nº113/2021, de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte 
Malcher, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Bruno Quaresma e 
Eliomar Cruz. Não havendo mais discussão foi à votação sendo aprovado por unanimidade 
dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Bruno Medeiros Quaresma e 
Eliomar Cruz da Silva. Submeteu a discussão e votação o Requerimento Verbal do Vereador 
Alexandre Pinheiro Paes, que foi discutido pelo autor da matéria e pelo vereador Junil R. Faro. 
Não havendo mais discussão foi à votação sendo aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes, com a inlusão do Vereador Junil Ramos Raro. Encaminhou para as Comissões de 
Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Educação o Projeto de Lei nº004/2021, de 
autoria do vereador Edeval Pereira Barra Márcio, solicitado a alteração do atual nome da 
Escola Fé Em Deus, localizada no Ramal União PA 252 neste município. Expediente oral: a 
senhora presidenta facultou a palavra aos senhores vereadores: Veredaor Marcio de Castro 
Martins, cumprimentou todos e disse que com a graça de deus tomou a segunda dose da 
vacina contra a Covid-19 e pediu as pessoas que continuem se protegendo, pois o virus está 
em constrante mudança e a nossa esperança e a vacina.parabenizou o Secretário de Saúde e a 
prefeita Nilma Lima, por estarem conseguindo a vacina para nosso municipio, e isso é 
responsabilidade. Agradeceu aos colegas veredaores por terem aprovado seu requerimento. 
Pediu aos vereadores que reforcem para que os seus amigos tomem a vacina. Agradeceu 
aoschefe da casa Civil Iram Lima e o iranzinho que nçao medem esforços para que as coisas 
aconteçam em nosso muniicpio. Disse que existe muita gente que não está usando máscara. 
Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, saudou todos, e disse que vem debatendo 
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políticas públicas semanalmente para trazer benefícios para os municipes, como o 
fortalecimento da agricultura familiar, diminuição do défite habitacional, por por políticas 
públicas para os que mais precisam, sobretudo para os agricultores do campo, vem também 
lutando para trazer cursos profissionalizantes para os jovens, hortas comunitárias e de 
investimentos  junto  ao gabinete da  deputada Dilvanda Faro e do Deputado federal Beto 
Faro, para que possam está viabilizando estrutura para o municipio sobretudo na área da 
saúde. Disse que a  Deputada Dilvanda Faro, requereu junto ao governo do estado,  através do 
SETRANa pavimentação asfáltica da PA 252 até o Distrito Nova Vida uma extensão de três 
quilômetros e disse que, esse dialogo pe desde 2018, e não poderia deixar de enaltecer o ex 
veredaor Zé Rolim que vem brigando por esse asfalto na PA 252. Disse que quando se propôs 
apoiar a deputada Dilvanda Faro, fez uma reunião no bar do seu Indio, onde prometeu, caso 
fosse eleito, que estaria solicitando junto ao governo do estado essa pavimentação. E em 2019 
o deputado Beto Faro veio agradecer os votos, e esteve reforçando esse pedido junto ao 
governo, e agora durante a pandemia esse vereador juntamente com alguns companheiros fez 
novamente essa solicitação. Disse que fica feliz quando o vereador Bruno diz que esse serviço 
vai ser licitado em junho ou julho. No aparte a veredaora Kelly disse que a prefeita Nilma 
quando deputada também solicitou essa pavimentação da PA 252, e agora o chefe da casa Civil 
também fez essa solicitação. O vereador Paulo disse que o intuito é prestar contas, sobretudo 
do compromisso que assumiram na época de campanha. Disse que está em constante diálogo 
com seu deputado, que vem articulando junto com os deputados estaduais, melhorias para 
todo o estado do pará.e Moju não poderia ficar de fora. Veredaor Alexandre Pinheiro Paes, 
cumprimentou todos, falou do seu tio Edgar que faleceu e da importancia do mesmo em sua 
vida, desejou forças a esposa e filhos.disse que no sábado esteve na companhia do vereador 
Bruno Quaresma e do veredaor Iran da Betânia e os membros da comissão de educação e com 
a equipeda SEMED, para tratar assuntos relacionados a vacinação, onde os memsos tiraram 
suas dúvidas sobre o esquema que seria montado e trataram assuntos de interesse da 
população sobre a vacinação. Agradeceu a prefeita Nilma, que em parceria com o governo do 
estado,na pessoa do chefe da Casa Civil Iram Lima que muito tem se esforçado para trazer a 
vacina para nosso municipio, e recentemente os profissionais da educação foram vacinados, 
em um esquema muito bem organizado. Pediu às pessoas que tomem a vacina e continuem se 
pevinindo. Falou da importancia das obras que estão sendo contruídas em nosso município. 
Falou do requeriemnto do veredaor Junil ramos em relação as lombadas nas ruas que estão 
sendoi asfaltadas, que começaram essetrabalho de asfaltamento  antes da eleição, que 
inclusive foi alvode críticas por parte da oposição dizendo que seriam obras eleitoreiras, 
quando na verdade o compromisso continua e a estrutarua das ruas é muito boa, e hoje 
estãosendo feitas as calçadas para beneficiar a população. Disse que esteve recentemento no 
ramalda Conduta, conversando com os moradores e agradecendo os votos que teve lá e 
reafirmou seu compromisso, esteve também na vila do Luso refirmando seu compromisso, 
onde os moradores solicitaram a recuperação do ramal, onde foi organizado um multirão para 
limpeza do mesmo. Disse que está a disposição da população, para ajudar no que for possível. 
Vereadora Kelly Fernanda da Silva Felix de Almeida, saudou todos e parabenizou o 
governo do estado e a prefeita pela assinatura do convênio Creche por todo o estado que vai 
ser de grande valia para o nosso municipio, falou do asfalto que émais um programa do 
governo do estado, do Hospital Regional que seráconstruido em nosso municipio. Disse que 
essa semana esteve presente todos os dias de vacinação dos servidores da educação onde 
incentivou algus servidores a se vacinar e parabenizou a secretária de educação, pela ótima 
organização, parabenizou também a prefeita pele organização dessa vacinação. Disse que 
Moju foi o primeiro municipio que fez a vacinação dos servidores da educação. Disse que 
visitou também o local de vacinação das pessoas de 55 anos, onde a população estava 
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comparecendo. Disse que vê algumas críticas sobre a Orla que esse final de semana havia 
bastante aglomeração, mas acha que se o povo não se conscientizar, não tem prefeito nenhum 
que vá seurar o Virus. Vereador Bruno Medeiros Quaresma que saudou todos, e 
parabenizou e agradecu o emprnho da prefeita Nilma Lima, o chefe da Casa Civil Iram Lima e 
o governador Helder Barbalho, pois o municipio de Moju foi o primeiro a vacinar todos os 
servidores da educação, da rede pública e privada, parabenizou a Secretaria Municipal de 
Educação e a Secretaria de Saúde pela excelente organização do processo de vacinação dos 
servidores da educação de Moju que foi o primeiro municipio a vacinar os servidores da 
educação. Disse que vários profissioinais da educação de outros municipios entraram em 
contato, porque gostariam de vim receber a vacina em Moju. Disse que os dados são de que 
1.244 sevidores da Educação receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, e Moju 
estava preparado para uma demanda de 2.600 pessoas. Disse que fez visita todos os dias de 
vacinação e a organização estava impecavel, todos os servidores da rede estadual foram 
vacinados, inclusive 52 professores do sistema modular de ensino, disse que acredita queMoju 
será um dos primeirosmunicipios a retornar com as atividades presenciais, não somente do 
ensino fundamental, mas também do ensino médio, e isso mostra que nossa esperança da 
vacina estava correta, e graças as lideranças políticas que Moju tem hoje, a prefeita Nilma 
Lima, o chefe da Casa Civil Iram Lima e o governador Helder Barbalho, foram posséveis vim 
esses imunizantes para o municipio, e já foram vaciunados os indígenas, os quilombolas e já 
está vacinando pessoas sem comorbidade a partir de 50 anos, pessoas com comorbidade 
acima de 18 anos, e já está sendo feito estudo para vacinar pessoas com comorbidade a partir 
de 16 anos. Reforçou que recebemos a primeira dose, mais não devemos nos descuidar com as 
medidas protetivas. Vereador Edeval Pereira Barra, saudou todos e parabenizou as 
secretarias de saúde e educação pela organização da vacinação dosprofissionais da educação e 
Moju, parabenizou os servidores da saúde pelo bom atendimento na questão da vacinação. 
Disse que espera que nos próximos meses voltemosao normal, e provavelmente em agosto as 
aulas voltaraão a ser presenciais.  Disse queé importante que quando passar a pandemia, as 
pessoas venham acompanhar o trabalho do vereador. Disse que esta semana esteve na 
empresa Equatorial Energia, juntamente com a Prefeita Nilma Lima, o chefe da Casa Civil Iram 
Lima e a vereadora Eliomar Cruz, em uma reunião bastante produtiva, e teve anoticia deque 
em breve teremos uma substação de energia em nossa cidade que até janeiro de 2022 deverá 
está sendo inaugurada, com o dobro da capacidade que temos hoje. Esteve tembém visitando 
essa semana, algumas comunidades como Santa Maria do Mirindeua, Posto de Saúde dos 
Quilombolas e na Vila Sococo, acompanhando a equipe do Iterpa que está trabalhando na 
regulação fundiária da Vila, um compromisso da Prefeita Nilma Lima. Falou da perda do 
senhor Edivaldo Carlos da Silva (Ari da Pesca), que contribuiu muito com nosso municipio e 
como presidente da Associação de Pesca de Moju, e se solidarizou com com toda família do 
mesmo, pediu que esta Casa enviasse carta de pesar às familias do senhor Ary e do senhor 
Edgar Martins. Disse que no último final de semana passou pela orla que estava lotada de 
pessoas, e sabemos do perigo que é essa aglomeração, e pediu a população queevite 
aglomeração e se proteja, pois o vírus ainda está circulando. Vereador Raimundo Edson 
Duarte Malcher, saudou todos e parabenizou a prefeita Nilma Lima, pelo trabalho que vem 
fazendo em nosso municipio, parabenizou a equipe da Secretaria de Saúde pela vacinação em 
massa em todo o municipio, mas precisamos nos cuidar, pois vem se notando um poudco de 
desleixo do povo, com aglomerações, como é o caso da orla que esse fim de semana houve um 
acúmulo muito grande de pessoas. Disse que tem andado bastante no municipio, e esteve na 
comunidade do Enviral, fiscalizando mais uma obra o poder público, que é a construção de 
uma escola com seis salas de aulas, que antes era apenas o muro levantado no mato, e esse 
vereador ficou espantado com a imensa obra que em breve a prefeita estará entregando para 
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comunidade do Enviral, no Alto Cairari. Parabenizou a secretaria de Obras, que tem feito um 
trabalho bastante diferenciado em Moju, e na terça-feira a equipe dessa secretaria esteve 
visitando uma ponte que quebrou no Ramal do Badarote, e em parceria com a BBB e a 
prefeitura de Tailância, essa ponde será recuperada e entregua a população. Disse que a 
prefeita Nilma Lima, vem fazendo um trabalho diferenciano na área da agricultura e esse 
vereador estará com o Secretário de agricultura para falar do Requerimento que solicita 
transporte para os produtores rurais trazerem seus produtos até a cidede. Sobre o trabalho 
que será feito na estrada da Sococo, disse que quando era secretário de transporte do 
municipio, teve a oportunidade de está conversando com os moradores, e fez videos da 
poeira, que no inverno de tranformava em lama, e trouxe ao conhecimento  da prefeita esse 
problema, que junto ao Chefe da casa Civil Iran Lima e o governador Helder conseguiu cinco 
quilometros de asfalto. Disse que vai fazer um ofício para o Secretário do SETRAN, pedindo 
uma visita na PA 252, que está iluminada, sendo construído meio fio na frente das vilas, e essa 
visita será de estrema importância, para cobrar a estrada da Sococo. Parabenizou o empenho 
da deputada Dilvanda Faro, por estar cobrando também o asfalto pra estrada da socôco.  
Vereadora Eliomar Cruz da Silva, saudou todos e disse que como professora, teve o 
privilégio de ser vacinada e louva a Deus por isso. Falou que a gestora do Municipio teve a 
sensibilidade com o educador mojuense e priorizar esse público com a vacina, e isso foi muito 
importante, pois sabemos que a educação é uma molo procursora, e se algumas não quiseram 
vir se vacinar, foi por opção própria, mas com isso trarão transtornos para que a volta às aulas 
aconteçam, porque essa prioridade foi justamente para que se pudesse imunizar os 
servidores, e assim, voltar às aulas já que as crianças, segundo a ciência são mais imunes ao 
Virus.disse que ainda haverá uma outra oportunidade para que os servidores da educação 
váse vacinar, e fez um apelo pra que todos os servidores da educação vá se vacinar. 
Parabenizou a Gestão Municipal, o SUS, o geverno do Estado e os servidores em saúde que tem 
feito o possível para realizar seus trabalhos com eficássia e qualidade. Parabenizou também a  
professora Sandra Secretária de Educação e seus servidores, pela organização da vacinação 
dos trabalhadores em educação, parabenizou o secretário de saúde Michel e o enfermeiro 
Alan responsável pela imunização do municipio, pediu às pessoas que vão se vacinar. Falou 
sobre a reunião na Equatorial Energia, que foi muito benefíca, onde foi mostrado o projeto da 
rede Equatorial, que vai investir no municipio de Moju dezenove a vinte milhões, com a 
construção de uma nova substação que será construída próximo a escola Oton Gomes de Lima, 
foi mostrado também como será a distribuição de energis no municipio, e os projetos que essa 
empresa está investindo com novos padrões de energia que começará agora em junho, e foi 
dito que até feverairo ou maio de 2022 a nova estação estará em funcionamento e isso será 
miuto bom para o crescimento do municipio, agradeceu a prefeita Nilma Lima e ao Chefe da 
Casa Civil pela dedicação em buscar melhorias paro Moju. Disse que ficou acertado de marcar 
uma reunião  no Legislativo, onde todos os vereadores serão convidados para que os técnicos 
da Equatorial Energia mostrem os projetos de espansão da empresa no municipio de Moju. 
Disse que viu um Requerimento da deputada Gilvanda Faro, pedindo solicitando melhoras na 
PA 251 , estrada da sococo, parabenizou a mesma, mas disse que a mesma está atrasada em 
seu oedido, pois já foram feitas reuniões e inclusive já faz mais de um mês que a equipe do 
SETRAN veio, e já foi feito o projeto, que já foi liberado pelo governador para fazer esse 
trabalho. Disse que o Chefe da casa Civil colocou que já em meados de junho será feita a 
licitação desse trecho da PA 252, estrada da Sococo. Parabenizou o gevernador por estar 
cumprindo com sua palavra, pois o mesmo havia prometido fazer esse trabalho. Parabenizou 
a prefeita por ter recebidouma creche do programa Creche por Todo Pará que será 
implantada em Moju, e vai viavilizar a vida de muitas famílias. Disse que a prefeita enviou 
ofício à esta casa solicitando que o nome dessa nova Creche seja do Professor Farias, 
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agradeceu o empenho do executivo municipal em melhorar a qualidade de vida do povo 
mojuense. disse que vereador não é gestor de despesas, e seu papel é lesgilar e fiscalizar, e 
tudo que for benéfico para a população o legislativo irá aprovar, e acredita que unidos irão 
fazer um Moju melhor, e isso já está acontecendo. Se solidarizou com a familia do senhor Ary 
da pesca, que sempre esteve ao seu lado nessa caminhada política, se solidarizou também a 
família do vereador Alexandre pelo falecimento de seu tio Edgar. Pediu às pessoas que 
cheguem na Câmara, que usem mãscara e álcool em gel, para que possam adentrar na mesma.  
Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão e para 
constar mandou lavrar a presente Ata, que vai assinada pelo Presidente, Vice-Presidente, 
Secretário e demais Vereadores presentes na referida Sessão, depois de lida e aprovada.  
 
                 Plenário Oscar Corrêa de Miranda – Moju / PA, 28/05/2021. 
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