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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO 

DO PARÁ, 21ª LEGISLATURA, REALIZADA 

NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021, AS 

09:00 HORAS. 

 

Às nove horas do dia 19 (dezenove) do mês de fevereiro do ano de 2021 ( dois mil 

e vinte  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 senhora Vice presidente 
que efetuasse a  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 – 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: Oficio da Mesa Diretora Indicando a 
Formação das Comissões Permanentes da Câmara Municipal para o Biênio 
2021/2022, composta daseguinte forma: Comissão de Legislação, justiça e 

Redação Final:Vereadores: Edeval Pereira Barra, Alexandre Pinheiro Paes, 
Aurino Alves Pereira; Comissão de Finanças e Orçamento: Vereadores: 

Raimundo Edson Duarte Malcher, Cimira Eulália da Cruz Souza, Junil Ramos 
Faro; Comissão de Terras, Obras, Serviços Públicos, Política Urbana, Política 
Agrícola e Mineral: Vereadores: Junil Ramos Faro, Dionete Moraes Peniche,  

Nilziele da Conceição Correa;  Comissão de Educação, Cultura, Turismo e 
Desportos: Vereadores: Bruno Medeiros Quaresma,  Alexandre Pinheiro Paes,  
Iranilson Trindade da Silva; Comissão de Saúde, Assistência Social, 

Saneamento e Meio Ambiente; Vereadores: Márcio de Castro Martins, Aurino 
AlvesPereira, Paulo Eduardo Costa de Oliveira; Comissão de Legislação 

Participativa: Vereadores: Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida, Iranilson 
Trindade da Silva, Leandro Henrique Cardoso da Rocha. ORDEM DO DIA, feita a 
chamada para verificação de quorum, constatou-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 – 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, 
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sendo aprovada por unanimidade dos vereadores presentes.  A presidente 

submeteu a aprovação a formação das Comissões Permanentes da Câmara 
Municipal de Moju para o Biênio 2021/2022, sendo aprovada por 13 votos a  

favor e 01 contra, da seguinte forma: Comissão de Legislação, justiça e 
Redação Final: Presidente-  Edeval Pereira Barra; Vice-Presidente - Alexandre 
Pinheiro Paes,  Membro - Aurino Alves Pereira;  Comissão de Finanças e 

Orçamento: Presidente -  Raimundo Edson Duarte Malcher,  Vice-Presidente -  
Cimira Eulália da Cruz Souza. Membro -  Junil Ramos Faro; Comissão de 

Terras, Obras, Serviços Públicos, Política Urbana, Política Agrícola e Mineral: 
Presidente -  Junil Ramos Faro,  Vice-Presidente - Dionete Moraes Peniche,  
Membro -Nilziele da Conceição Correa; Comissão de Educação, Cultura, 

Turismo e Desportos: Presidente -  Bruno Medeiros Quaresma, Vice-
Presidente -  Alexandre Pinheiro Paes, Membro -  Iranilson Trindade da Silva; 
Comissão de Saúde, Assistência Social, Saneamento e Meio Ambiente: 

Presidente - Márcio de Castro Martins, Vice-Presidente:  Aurino Alves Pereira, 
Membro - Paulo Eduardo Costa de Oliveira; Comissão de Legislação 

Participativa: Presidente - Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida, Vice-
Presidente:  Iranilson Trindade da Silva, Membro :  Leandro Henrique Cardoso 
da Rocha. EXPEDIENTE ORAL. Dando prosseguimento a senhora presidenta 

facultou a palavra ao senhores vereadores: Vereador Raimundo Edson Duarte 
Malcher cumprimentou todos e agradeceu a Deus pela oportunidade de fazer 

parte do Legislativo.  Desejou a todos os vereadores uma legislatura regida de 
sabedoria e clareza. Cumprimentou a prefeita Nilma Lima e o Vice Rubens 
Teixeira.  Agradeceu aos  1.487 que que recebeu e o  fizeram o vereador mais 

votado do municipio e do MDB. Disse que se considera filho desta terra  onde 
sempre contribuiunpara a melhoria e assim continuará fazendo como vereador 
líder do governo, e mesmo diante do senário que nos encontramos não deixara de 

buscar benefíicios para o municipio. Disse que  fará um mandato transpoarente, 
presente e acessível, e como vereador buscará sempre amelhoria da população 

em geral, principalmente nas áreas mais necessitadoas. Desejou que sempre haja 
laços dentro do Legislativo para firmar com o  executivo,  para qie haja harmonia 
entre os poderes para o desenvolvimento de Moju. Vereador Paulo Eduardo 

Costa de Oliveira  cumprimentou todos  e disse que sua mensagem será 
deesperança de dias melhores, pois estamos vivendo momentos turbulenteos 
sobretudo na área da ssaúde. Disse que vai trabalhar de maneira aguerrida, 

fiscalizadora e transparente para contribuir com o município de Moju, desejou a 
todos os municipes um ano muito prosperos e que dias melhores virão. Disse que  

recentemente perdeu muitos amigos. Pediu que Deus e o Divino Espírito Santo os 
abençoe e o  conduza nesse mandato com sabedoria e discernimento, e que essa 
casa seja de debate de idéias, que se trabalhe pelo povo. Vereador Bruno 

Medeiros Quaresma saudou todos  e agradeceu a Deus pelo dom da vida,  em 
meio ao período delicado que estamos vivendo, pois já estamos no segundo ano 

da pandemia e precisa-se ter consciencia e empatia pois precisa-se salvar vidas . 
Ressaltou a força das mulheres pois esta  Casa está composta de  um terço de 
vereadoras e de  cinquenta por cento de servidoras e isso mostra a força da 

mulhar,  assim como temos o municipio de Moju , o Legislativo e a Promotoria 
sendo regidos por mulheres. Agradeceu aos eleitores  que o colocaram nesta 
Casa. Disse que foi eleito para representar o povo de Moju e não apenas  os que o 

elegeram. Ressaltou duas propostas de campanha, uma é o Gabinete itinerante 
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para tornar o trabalho legislativo mais transparente e participativa, outra 

proposta umadas bandeiras que o move que é a  questão dos deficientes, e esse 
vereador pretende junto com o parlamento discutir o artigo 181 dan Lei Organica 

Municipal que trata  da gratuidade nos Transportes públicos para os deficientes 
físicos. Disse que o mundo não possui apenas deficientes físicos,mas também dos 
deficiente intelectuais, visuais e os de multiplas deficiencias, muitos de famílias 

carentes onde o acompanhente não tem condição de transitar de uma 
comunidade até a sede domunicipio para fazer tratamento. Ressaltou o trabalho 

que a prefeita Nilma Lima vem fazendo  em Moju em parceria com o chefe da 
Casa Civil Iran Lima assim como o Jovem Iranzinhoque é um grande parceiro no 
desenvolvimento do municipio.  Em relação ao periodo de pandemia que estamos 

vivendo disse que temos um Decreto Estadual e municipal e precisamos 
reguardar vidas,nos colocarmos no lugar do próximo, pois a vacina chegou, mais 
enquantom a população não for vacinada o perigo continua.e se hoje fosse fazer 

um levantamento de quantas pessoas j´pe perderam a vida pelo virus é como de 
tirasse do mapa as cidades de Abaetetuba e Moju, mas infelizmente  muitas 

pessoas não se dão conta disso e é preciso ter mais empatia pelo próximo. 
Desejou um excelente mandato a todos os vereadores,para que se possa fazer um 
trabalho coletivo.  Veredaora Nilziele da Conceição Correa  cumprimentou 

todos.  Ressaltou que em relação a comissaõ em que faz parte como membro, vai 
fazer um bom trabalho. Disse que pretende trabalhar em volta a sua área que é a 

saúde para que se tenha uma saúde melhor para todos. Disse que teve uma 
reunião com o secretário de saúde para  pedir explicação sobre as vacinas 
recebidas pelo municipio e qual seria o destino das mesmas, e sobre os ACS que 

ainda não tinham sido vacinados..questionou tambem sobre Ginecologista e 
obstertra que ainda não temos. Dissde que quer fazer um mandato transparente 
na luta pelo povo. agradeceu aos 928 votos que teve. 

 Vereador Edeval Pereira Barra   saudou todos, agradeceu a Deus. Pediu que  
todos possam se unir para trablharem prol do povo de Moju, e a partir de agora 

não vai trabalhar somente para as pessoas que votaram nesse vereador e sim 
para a populçao de moju, e estará ao lado da prefeita Nolma para ajudar na sua 
administração e desenvolver um bom trabalho. Desejou boa sorte a todos.  

Vereador Dionete Moraes Peniche   saudou todos e parabenizou os novos 
vereadores e a prefeita pois ão é fácil um prefeito conseguir eleger doze 
vereadores. Agradeceu a Deus. Pediu aos vereadores que sesmonte os palanques 

e deêm as mãos para mostrar pra que foram eleitos, e trabalhar pra trazer 
beneficios para a população. Parabanizou a prefeita por se fazer presente na 

sessaõ Solene mostrar que vai trabalhar lado a lado com osveresdores. Espera 
que dias melhores virão para o municipio apesar domomento delicado que 
estamos vivendo de pandamia. Disse que apesar das dificuldades a prefeita 

enfrefot todas e agora trabalhando com doze vereadores será melhor. Disse aos 
veredaores que podem contar com essa vereadora  pois irá trabalhar da mesma 

forma do primeiro mandato e não vai medir esforços para trabalhar pelo povo. 
Pediu união aos vereadores e se coloquem em seus lugares e mantenam a 
humilde para dar um tratamento de qualidade para o povo, pois ninguem 

emelhor que ninguém. Desejou uma otima Legislatura a todos os veredaores. 
Vereador Junil Ramos Faro saudou todos, agradeceu a Deus, agradeceu ao 
povo de Moju e a sua famíliae a todos que contribuiram paraque o mesmo 

estivesse mais uma ves nesta Casa para lutar pelo povo. Desejou um excelente 
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mandato aos vereadores e juntos possam realizar muitos projetos. Disse que não 

estã facil a situação diante do que o mundo vem passsandodevido a pandemia . 
Disse que é preciso andar de maos dadas e  olhar pra um só objetico que  e a 

melhoria da população. Desejou a mesa diretora uma excelente condução diante 
do Poder Legislativo.. Desejou também uma gestão abençoada  a Prefeita Nilma. 
Agradeceu pelos 907 fotos conquistados. Desejou aos seus colegas vereadores  

que tnham uma trajetoria abençoada,  que dessa casa  saiam muitos projetos em 
beneficio do povo. Vereador Alexandre Pinheiro Paes saudou todos , agradeceu 

a Deus pelo momento. Disse que a populaçao anceia por melhorias, que a prefeita 
tralhou, mais infelizmente não teve como fazer tudo. Disse que fica feliz em estar 
como vereador e pediu que os vereadores possam trabalhar umidos e mudar a 

história do nosso municipio. Disse que vai lutar por todas as áres, pois temos 
uma prefeita amiga do esporte e falou da revitalização das quadras da praça do 
estudante e do  castanheira.  Disse que Moju pecisa e está melhorando e esse 

vereador  será um parceiro da prefeita para trabalhar pelo municipio. Vereadora 
Cimira Eulália da Cruz Souza saudou todos , agradeceu a Deus pela 

oportunidade de está nessa Casa. Pediu aos vareadores que  lutem e trabalhem  
pelo municipio de Moju juntamnete com a prefeita para que amesma continue 
com força e determinação para buscar o progresso de Moju. Disse que acredita 

que todos os vereadores querem uma melhor qualidade de vida para o povo. Disse 
que nem tudo se pode fazer ao mesmo tempo, mas  a prefeita está fazendo um 

trabalho excelente e isso e a força de uma mulher em parceria com os homens os 
vereadores e secretários lutam pela qualidade de vida do povo. Disse que os 
vereadores precisam se unir e caminhar untos pelo bem do povo e  mostrar para 

a prefeita o que precisa ser feito, pois com a coragem e força que ela tem Moju irá 
viver mais feliz e o povo será bem agraciado pelo goververno . Pediu que Deus 
iluminine todos para que possam  juntos desempenhar  um bom trabalho em prol 

do povo. Parabenizou a Presidenta pela maneira de como está conduzindo esta 
Casa. Vereador Iranilson Trindade da Silva, saudou todos e agradeceu a Deus 

por esse dia maravilhoso, agradeceu as pessoas que estão assistindo essa reunião 
pelas redes sociais. Disse que está num grupo de doze vereadores  para fazer o 
melhor para os mojuenses.  Agradeceu a todos os eleitores que lhe confiaram 

1.182  votos, mas vai ser um vereador que vai trabalhar para toda apopulação  
mojuense. Disse admira o  trabalho da prefeita, pois antigamente não se via nada 
na cidade e hoje se vê uma cidade bonita.  Falou que acredita que essa pandemia 

vai passar. Pois a vacina está chegando.  Disse que acredtita  que va fazer um 
excelente trabalho juntamente com os colegas vereadores, pois   a Camara tem 

uma base forte e irá fazer um bom trabalho. Agradeceu o povo da zona rural que 
lhe deu uma votação expressiva e por isso tem  que que ter carater e travalhar. 
Pediu aos vereadores que se unam para trabalhar pelo povo. Saudou e agradeceu  

a Prefeita , o Chefe  Casa  Civil  Iram Lima e  também o Iramzinho. Disse que não 
é overedaor Iram da Betaniae sim de todo municipio de Moju. Vereadora Kelly 

Fernanda da S. Felix de Almeida cumprimentou todos e agradeceu a Deus pela 
oportunidade. Parabenizou a mesa diretora.  Agradeceu a populção mojuense que 
lhe conduziu de volta a esta Casa e irá trabalhar pela população mojuense junto 

com o Legislativo e o executivo.  Agradeceu a prefeita pelo trabalho feito nos dois 
anos de mandato e nesses proximos quatro anos anos serão de desenvolvimento 
para o municipio. Disse que acredita que essa pandemia prejudicou a economia 

de muitos municipios, mas de  Moju não. Parabenizou a prefeito pelo trabalho 
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durante a pamdemia,  falou que  hoje não existem pessoas internadas no 

Hospital Divino, isso devido a um grande trabalho que foi feito. Disse que o papel 
do vereador é legislar e  fiscalizar  e não fazer obra.  Agradeceu a todos,e disse 

que  está a inteira disposiçãode todos.  Vereador Aurino Alves Pereira saudou 
todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de estar nesta Casa, 
agradeceu aos eleitores que mais uma vez o conduziu a esta Casa. Falou que as 

mulheres estão conseguindo espaço nos poderese. Disse que fez amizade com 
todos os veredaores no mandato passado,  e gostaria que  nesse novo mandado 

venha a acontecer o mesmo, com amizade e repeito  para que no final do mandato 
se tenha uma sensaçao de dever cumprido. Disse que os doze vereadores da base 
da prefeita não são melhores que os três da opiosiçãoe e acredita que todos irão 

trabalhar de uma forma armônica  fiscalizando e  fazendo seus projetos e  seus 
requerimentos. Disse que a prefeita já fez muito,  mais ainda há muita coisa a ser 
feita. Pediu a Deus que dê discernomenro e sabedoria a todos para realizar seus 

trabalhos em armonia. Vereador Márcio de Castro Martins saudou  todos, 
agradeceu a Deus pelomomento, agradeceu aos seus amigos e familiares e as 

pessoas que depositaram a confiança do voto. Disse que está no Legislativo pra 
fazer o melhor possivel pro municipio. Agradeceu a prefeita Nilma Lima  pela 
investidura que trouxe para o municipio,  pois hoje se ve moju com outra cara. 

Disse que em 2019  se via um prédio abandonado que era pra ser a UPA e hoje é 
a Unidade Mista de Saúde que atende Urgência e Emergencia quando começou a 

pandemia e até hoje é um  local   que já salvou muitas vidas. Disse que houve 
uma reforma no Hospital Divino, e tem notícia que vai haver outra reforma bem 
melhor no mesmo.   falou de várias praças revitalizadas e reformadas inclusiva a 

praçado castanheira. Disse que vai fzer o melhor na Comissão de Saúde a qual 
esse vereador  faz perte. Se solidarizou  a Sra Claudineia  que perdeu seu genitor 
nessa madrugada.  Disse que está nesta Casa pra fazer omelhor e agradeceu a 

prefeita, ao chefe da Casa Cicil e ao Jovem Iranzinhopor estarem dando pela força 
que estão dando pra fazer omelhor pelo municipio. Vereador Leandro Henrique 

Cardoso da Rocha  saudou todos, agradeceu a Deus por mais uma 
oportunidade. Disse que é dificil seeleger vereador pois a concorrência é grande, e 
se eleger por quatromandatos consecutivos a dificuldade almenta. Disse que fará 

mais um mandato de responsabilidade e compromisso com o povo mojuense, e 
seu mandato será de oposição a prefeita, mas jamais contra os interesses da 
população. Disse que o discursode alguns colegaso encomodou muito que se 

direcionaram apenas para a base da atual prefeita como se os vereadores de 
oposição não fossem integrantes desse poder. Disse que o trabalho da oposição é 

taõ importante para o municipio quanto os da base. Disse que terá sim um 
debate de alto nivel,  pois tem respeito por todos os vereadores. Disse que não 
presisa estar unido com a prefeita  pois e funcionario do povo e  as matérias de 

interesse da população  esse vereador estrá votando e colocando se ponto de 
vista, mas aquilo que entender que não for coerente estarásim fazendo a 

oposição. Disse que um de seus primeiros atos nesse mandato foi enviar oficio 
pra secretaria de Saúde pedindo informação sobre o plano municipal de 
imunizaçãocontra a Covid- 19, bem como se daria e até hoje não recebeu essas 

informações, então essa ideia de uniao colocada nesta Casa e´dificil, pois como 
veredaor está sendo desrespeitado por uma conduta dessapois é legitimo 
representante do povo e a constituiçãos éclara que são poderes independentes, 

mais harmônicos , eesse vereador é um defensor dos vereadores. Falou da que o 
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Tribunalde Contas dos Municipios  aprovou por unanimidade as contas de gestão 

de sua responsabilidade do Poder Legislativo Municipal do exercício de 2017,  
agradeceu a todasas pessoas que colaboraram , e isso é uma consolidação do 

exercício de boas práticas, disse que dentro do seu mandato construiu o Planário 
desta casa num trabalho que o Veredaor juil Faro continuou e que tem certeza 
que a presidenta Eliomar irá continuar.  Disse que dia onze de fevereiro o TSE 

determinou a realização de um novo Julgamento no processo em que o ex prefeito 
Ieie foi foi afaztado da prefeitura,e tudo que foi falado sobre o defeito processual 

em relação a cassação foi confirmado pelo TSE. Em  relação a representação do 
SINTEP sobre o não pagamento do terço de férias , que o sindicato entrou com 
processo contra esse vereador e a ex secretária Lúcia Cristo  Disse que  o mesmo 

foi arquivado. Vereadora Eliomar Cruz da Silva cumprimentou todos e 
agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, agradeceu a presença da  prefeita  
nesta Casa transmitindo sua mensagem, Disse que acredita que sua gestão no 

Legislativo será uma gestão transparente e fará o possível para que as coisas 
aconteçam na melhor qualidade. Falou que com o avanço da  tecnologia  a 

maioria das pessoas  conseguem assintir as reuniãos desta Casa. Disse que por 
conta do protocolo da pandemia todas  as dependencias desta Casa serão 
detetizadas, como forma de  prevenção contra a covid-19, é importante que todos 

se previnam e tenham consciência para que possamos voltar ao normal. Em 
relação ao Legislativo disse que  acredita que todos os vereadores  estarão na luta 

pelo povo.  Falou do compromisso da prefeita em sua mensagem e em uma 
reunião a mesma colocou na situação do Hospital do estado que seráconstruído 
aqui, parabenizou a mesma e o Chefe da casa Civia. Flou que várias  escolas 

serão reformadas Disse que não podemos perder a esperança de dias melhores. 
Agradeceu a sua família que sempre luta juntamente com essa vereadora e a 
pediu a  Deus que lhe de sabedoria pois não é facil trabalhar com quinze mentes 

diferentes. Disse que seja acolhido nesta Casa aquilo que for benéfico para o 
povo. Disse que qunto a Mesa Diretora tem projetos para apresentar, e o intuito e 

trabalhar e melhorar com muita transparência e sensates e acredit muito que os 
poderes  Legislativo,  Executivo e udiciário tem muito a fazer pelo municipio de 
Moju.  Disse que Moju tem ganhado um formato diferente. Agradeceu a presença 

de todos. 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, 19/02/2021. 
 

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO 

DO PARÁ, 21ª LEGISLATURA, REALIZADA 

NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021, AS 

09:00 HORAS. 

 

 
 

Eliomar Cruz da Silva 
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