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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21ª 
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 10 DE 
JUNHO DE 2021, AS 09:00 HORAS. 

 
Às 09:00 (nove) horas do dia 10 (dez) do mês de junho 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, solicitou a Vice 
– presidenta 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,  Dionete Moraes Peniche – PL, Edeval Pereira Barra – PC do 
B,  Eliomar Cruz da Silva – MDB – MDB, Iranilson 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: Requerimento nº111/2021, de autoria do vereador 
Iranilson Trindade da Silva, solicitando ao executivo municipal a construção de uma praça na 
Vila Bethânia, localizada na PA 150, neste Município; Requerimento nº114/2021, de autoria 
da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando a aquisição de uma patrulha 
mecanizada, que possa atender os agricultores da região Quilombola do Jambuaçú, neste 
município; Requerimento Nº 115/2021, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, 
solicitando a recuperação com aterramento do Ramal do Libório, localizado na 
Comunidadeateua Grande, neste municipio de Moju; Requerimento Nº 116/2021, de autoria 
do veredaor Alexandre Pinheiro Paes, solicitando realização de trabalhos de recuperação da 
iluminação pública das Comunidades Atlético, Curuperé, Luso Brasileiro, Vila união, Serrana, 
Bacuriteua e Castanhandeua e São Sebastião-Traquateua, localizadas na PA 252, neste 
municipio de Moju; Requerimento Nº 117/2021, de autoriando Veredor Paulo Eduardo 
Costa de Oiliveira, solicitando pavimentação alfáltica com construção de meio fio nas 
seguintes travessas: Presidente Médice, José Cupertino, Donm Frei Miguel de Bulhões 
localizadas no Bairro da Pedreira, nesta cidade de Moju; Requerimento Nº118/2021, de 
autoria do vereador Edeval Pereira Barra, solicitando Ação itinerante de vacinação contra 
Covid – 19, nas Comunidades Vila São sebastião, Vila sucutuba, Igarapé – Açú e Vila Enviral, 
localizadas na região do Alto Moju; Requerimento Nº 119/2021, de autoria da vereadora 
Kelly Fernanda da Silva Felix de Almeida, solicitando a Recuperação do Ramal da Embrapa, 
bem como a recuperaçãoda ponte do referido Ramal, Requerimento Nº120/2021, de 
autoria da Vereadora Eliomar Cruz da Silva, solicitando a Implantação de um sistema 
de.abastecimento de água para atender o Bairro Esperança, assim como a melhoria nas ruas 
do mesmo, Requerimento Nº121/2021, de autoria da Vereadora Cimira Eulália da Cruz 
Souza, solicitando coleta seletiva de lixo, na Região do Alto Moju e Cairari, neste municipio de 
Moju, Requerimento Verbal do Veredaor Marcio de Castro Martins, solicitando a 
manutenção e ampliação com novos pontos de iluminação Pública nas comunidades: entrada 
do Ramal do Severo, Reis Martinho, Progresso, Vitória de Cristo e Severo, todas localizadas no 
Ramal do Severo – Alto Jambuaçú,  Requerimento Verbal do Vereador Bruno Medeiros 
Quaresma, solicitando a manutenção e construção de canaletas para dar vazão as àguas, no 
final da Rua Antonio Dorneles com Miguel Arcanjo, no bairro da Pedreira, nesta Cidade de 
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Moju, Correspondência do Tribunal Regional Eleitoral. 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,  ,  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 – MDB, Iranilson 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. 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 
votação o Requerimento nº111/2021 de autoria do vereador Iranilson Trindade da Silva, 
que foi discutido pelo autor da matéria. Não havendo mais discussão, o mesmo foi a votação, 
sendo aprovado por unanimidade dois vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação 
o Requerimento nº114/2021 de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, que foi 
discutido pela autora da matéria, e pelos vereadores Paulo Eduardo, Junil R. Faro, Kelly 
Fernanda, Edeval Barra, Raimundo Edson, Bruno Quaresma. Não havendo mais discussão, o 
mesmo foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a 
inclusão dos vereadores Paulo Eduardo C. de Oliveira, Junil Ramos Faro, Edeval Pereira Barra, 
Raimundo Edson D. Malcher e Bruno Medeiros Quaresma. Submeteu a discussão e votação o 
Requerimento nº115/2021 de autoria da Vereadora Dionete Moraes Peniche, que foi 
discutido pela autora da matéria, e pelos vereadores Alexandre Pinheiro, Paulo Eduardo. Não 
havendo mais discussão, o mesmo foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Alexandre Pinheiro Paes, Paulo Eduardo 
C. de Oliveira. Submeteu a discussão e votação o Requerimento nº116/2021 de autoria do 
vereador Alexandre Pinheiro Paes, que foi discutido pelo autor da matéria, e pelos 
vereadores Marcio Martins, Iranilson Trindade, Raimundo Edson, Paulo Eduardo, Junil R. 
Faro, Bruno Quaresma, Eliomar Cruz. Não havendo mais discussão, o mesmo foi a votação, 
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores 
Marcio de Castro Martins, Iranilson Trindade da Silva, Raimundo Edson D. Malcher, Paulo 
Eduardo C. de Oliveira,Junil Ramos Faro, Bruno Medeiros Quaresma e Eliomar Cruz da Silva. 
Submeteu a discussão e votação o Requerimento nº117/2021, de autoria do vereador Paulo 
Eduardo Costa de Oliveira, que foi discutido pelo autor da matéria, e pelos vereadores. Não 
havendo mais discussão, o mesmo foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento nº118/2021, de 
autoria do vereador Edeval Pereira Barra, que foi discutido pelo autor da matéria, e pelos 
vereadores. Não havendo mais discussão, o mesmo foi a votação, sendo aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento 
nº119/2021, de autoria da vereadora Kelly Fernanda da Silva Felix de Almeida, que foi 
discutido pela autora da matéria, e pelos vereadores Eliomar Cruz, Iranilson Trindade.  Não 
havendo mais discussão, o mesmo foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes, com a inclusão dos Vereadores Eliomar Cruz da Silva e Iranilson 
Trindade da Silva. Submeteu a discussão e votação o Requerimento Nº120/2021, de autoria 
da Vereadora Eliomar Cruz da Silva, que foi discutido pela autora da matéria, e pelo vereador 
Bruno Quaresma. Não havendo mais discussão, o mesmo foi a votação, sendo aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do vereador Bruno Medeiros 
Quaresma. Submeteu a discussão e votação o Requerimento Nº121/2021, de autoria da 
Vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza, que foi discutido pela autora da matéria, e pelos 
vereadores Raimundo Edson, Edeval Barra. Não havendo mais discussão, o mesmo foi a 
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votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusãodos 
vereadores Raimundo Edson D. Malcher, Edeval Pereira Barra. Submeteu a discussão e 
votação o Requerimento Verbal do Vereador Marcio de Castro Martins, que foi discutido 
pelo autor da matéria. Não havendo mais discussão, o mesmo foi a votação, sendo aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento 
Verbal do Vereador Bruno Medeiros Quaresma, que foi discutido pelo autor da matéria. Não 
havendo mais discussão, o mesmo foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. Em questão de ordem o veredaor Leandro Henrique solicitou uma 
cópia do ofício do TRE enviadoa esta casa, e fez uma denuncia à Comissão de Terras, oBras e 
srviçospúblicos, Política Urba, Agrícola, Mineral e Transportes, pois  no inicio da semana foi 
comunidado de que existiam várias restos(sucatas) de carros na garagem municipal,  e foi 
informado por um funcionário da mesma de  que esses restos (sucatas) foram vendidos,  
solicitou  que essa Comissão fizesse a averiguação dessa denúncia. Expediente oral: a 
senhora presidenta facultou a palavra aos senhores vereadores: Vereador Bruno Medeiros 
quaresma, saudou todos, falou da vacinação em Moju, pois  observa que muitas pessoas estão 
se descuidando em relação as medidasde proteção, pois ainda se percebe muitas 
aglomerações, e lhe chamou atenção que no estado do Para em um unicico dia a ocupação de 
leitos para Covid saltou do dia sete  de 54% para o dia oito para 78%,e isso é muito 
preocupante, pediu à população que tomem as medidas de protedção. Disse que a vacinação 
em Moju está muito avançada pois já está no público a partir de40 anossem comorbidade. 
Disse que está muito feliz pois na última terça-feira começou a formação para os professionais 
de Educação Físida que irão atuar no programa Talentos Esportivos e Vida Ativa na Terceira 
Idade, programa que esse vereador foi atrá no dia 21 de dezembro de 2020, na SEEL, onde na 
ocasião foi recebido pela coordenadora do programa Katia Góes e pelo Secretário Estadual 
Arlindo Penha, onde foi apresentado o projetoe esseveredaor ficou feliz com a possibilidade 
da implantação do Projeto em Moju. Disse que os programas não são específicos para os 
alunos de Moju e sim para a população em geral,isso tudoem parceria com o governo do 
estado, a prefeita Nilma Lima e o chefe da Casa Civil Iran Lima. Disse que Moju será o primeiro 
municipio fora da regiãometropolitana a ser contemplado com esses programas e 
possivelmente viram novos projetos para omunicipio de Moju para atender a população, e 
esse veredaor tem certaza que a parceria entre o Chefe da Casa Civil Iran Lima, a prefeita 
Nilma Lima e com o Governador Helder Barbalho Moju vai alavancar muito mais. Disse que a 
prefeita está resgatando o orgulho de ser mojuense, quando reconstruiu os  postos de saúde, 
colocou a unidade Mista para Funcionar, recuperou as rodovias, ramais e pontes, quando 
cuidou do povo de Moju. Vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza,  cumprimentou todos e 
agradeceu a Deus pela oportunidadede de está nessa Casa, agradeceu ao Governador, a 
Secretária de Educação do Estado, ao Chefe da Casa Civil Iran Lima, a Secretária de Educação 
de Moju, e principalmente a prefeita Nilma Lima que abriram as portas para que o Ensino 
Médio acontecesse no Alto Moju,no Enviral e na Vila Elim, e essa vereadora acredita que a 
Prefeita irá lutar para consegiur mais ensino medio para a região. Agradeceu a vereadora 
Eliomar, Presidente desta Casa pela forma como vem  conduzindo a mesma. Disse que em 
breve haverá uma grande festa no enviral com a inauguração da Escola que está sendo 
construda nessa comunidade. Falou que continuará com o 15 até debaixo d’água, pois a 
prefeita Nilma estásempre buscando melhorias para o povo demoju, com compromisso e 
respeito. Vereadora Eliomar Cruz da Siva,  saudou todos e falou queviu alguns internautas 
pedindo que a iluminação pública seja estendida para todo o municipio, e disse que não é fácil 
mas vai tentar lutar por isso, para que se tenha luz de qualidade. Falou para que do 
falecimento do senhor Bernardo que foi mais uma vítima da Covid-19 em nosso municipio, e 
se solidarizou com toda sua família. Parabenizou a gestão municipal e overeador bruno que 
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foi em busca  desse projeto, e essa vereadora teve o privilégio de estar presente  em uma 
reunião onde foi feito o laçamento do programa e da capacitação para os servidores que vão 
trabalhar  nesses programas. Agradeceu a empresa  Hydro pelo que a mesma tem feito nessa 
Pandemia, pois é a segunda vez que essa empresa envia cestas básicas para Moju, em parceria 
com a prefeita. Agradecu ao chefe da Casa Civil Iram Lima, que está senpre em busca de 
recursos e melhorias com parcefrias  para o municipio de Moju. Parabenizou também o 
senhor Iranzinho que sempre dá apoio na busca por parcerias para Moju e como legisladora 
vai sempre está em busca de melhorias para omunicipio de Moju. 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, 10/06/2021. 
 

 
Eliomar Cruz da Silva                                    Cimira Eulália da cruz Souza 

                                 Presidenta                                                        Vice – Presidente 
 

Bruno Medeiros Quaresma 
Secretário 

 
 
                Alexandre Pinheiro Paes                     Leandro Henrique Cardoso da Rocha 
 
 
                Dionete Moraes Peniche                       Márcio de Castro Martins 
 
 
                Edeval Pereira Barra                             Nilziele da Conceição Correa  
 
 
               Iranilson Trindade da Silva                  Paulo Eduardo Costa de Oliveira 
 
 
               Junil Ramos Faro                                       Raimundo Edson Duarte Malcher 
 
               Kelly Fernanda da S. F.  de Almeida    
                                                                                      
 
 


