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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21ª 
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 26 DE 
FEVEREIRO DE 2021, AS 09:00 HORAS. 

 
Às nove horas do dia 26 (vinte e seis) 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, 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 Nº 001/2021, de autoria da Vereadora Kelly Fernanda da Silva 
F. de Almeida, solicitando ao Executivo Municipal a Construção de uma Praça na Comunidade 
Santa Maria, localizada no trevo Moju/Acará, neste municipio; Requerimento Nº 002/2021, 
de autoria da Vereadora Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida, solicitando ao Executivo 
Municipal a  Construção de uma Praça na Comunidade Vila Bacabal , localizada no Ramal da 
Embrapa, neste municipio; Requerimento Nº 003/2021, de autoria da Vereadora Dionete 
Moraes Peniche, solicitando  ao Executivo Municipal a elaboração de um Projeto visando a 
reforma e ampliação da Feira Jaguarari, localizada na frente do Terminal Rodoviário, que o 
executivo possabuscar meios de fomentar e incentivar o comércio naquela feira, neste 
municipio; Requerimento Nº 004/2021, de autoria da Vereadora Dionete Moraes Peniche, 
solicitando ao Executivo Municipal a Pavimentação Asfáltica da Rua dos Cabanos e da travessa 
Pedro Custódio Barata, localizadas no Bairro da Pedreira, neste municipio; Requerimento Nº 
005/2021, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, Indicando  ao Executivo 
Municipal a construção Posto de Atendimento Médico –PA, com uma sala do CAPS, no Ramal 
Primavera (Jambuaçú), visando atender as Comunidade Areia Branca, Deus Proverá, Príncipe 
da Paz, Dois que não sabe, Castanheira, Fazendinha, Santana do Alto, Bom Jesus, Laranjal, 
Trindade e  todas na região do Alto Jambuaçú, neste municipio; Requerimento Nº 006/2021, 
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, solicitando  ao Executivo Municipal  
a Manutençao e ampliação  de dois  Sistemas de Abastecimento de Água na Comunidade Deus 
Proverá, um que atende a Comunidade e outro atende  a Escola da Comunidade; neste 
municipio; Requerimento Nº 007/2021, de autoria do Vereador Bruno Medeiros Quaresma,  
solicitando a Implantação do Ensino Médio na Comunidade Indígena Anambé, zona rural do 
municipio de Moju; Requerimento Nº 008/2021, de autoria do Vereador Bruno Medeiros 
Qiuaresma, solicitando a Reforma e Ampliação com duas salas de aulas, refeitório e copa,  na  
Escola Municipal Santa Maria do Mirindeua, na região Quilombola (Jambuaçú), neste 
municipio; Requerimento Nº 009/2021, deautoria do  Vereador Marcio de Castro Martins, 
solicitando a Reforma das Pontes sobre os Igarapés Caratateua e Igarapé Xiteua ambas 
localizadas no Ramal Primavera, Alto Jambuaçú ,neste município; Requerimento Nº 
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010/2021, de autoria do  Vereador Marcio de Castro Martins, solicitando a Reforma da Escola 
Joana D´Arc com mais uma sala de aula, localizada n Ramal Severo Alto Jambuçáu, neste 
municipio; Requerimento Nº 011/ 2021, de autoria do  Vereador Edeval Pereira Barra, 
solicitando a Implantação de um Sistema de Abastecimento de Água com capacidade de 5.000 
(cinco mil) litros, para atender a Comunidade São Genaro, localizada   na Vicinal Santa Maria, 
próximo a comunidade São Sebastião, neste municipio; Requerimento Nº 012/ 2021, de 
autoria do  Vereador Edeval Pereira Barra, solicitando a Pavimentação com Drenagem da 
Travessa Sucupira, próximo a Escola Dona Zila,  Bairro da Liderança, neste municipio; 
Requerimento Nº 013/ 2021, de autoria do  Vereador Leandro Henrique Cardoso da Rocha, 
solicitando que a Comissão de Saúde desta Casa possa acompanhar o Plano Municipal de 
Imunização contra a Covid-19, em nosso municipio.; Requerimento Nº 014/2021,  de 
autoria da Vereadora Eliomar Cruz da Silva, solicitando a Aquisição de uma Ambulância para a 
UBS da Comunidade Jupuubinha,que atende a região do Médio Moju, assim como a construção 
deuma Escola Polo na Comunidade Pedreira Médio Moju,  neste municipio; Requerimento Nº 
015/2021, de autoria da Vereadora Eliomar Cruz da Silva, solicitando obras de Pavimentação 
asfáltica da Rua Apolonio Monteiro Batista, (antiga Rua do Matadouro)  perímetro entre a 
Trav, Custódio Pedro de Melo Barata e a Av. Perimetral no Bairro Almir Gabriel, antiga rua do 
matadouro, neste municipio; Requerimento Nº 016/2021,  de autoria da Mesa  Diretora, 
solicitando a realização de uma Sessão Especial no dia 08 de Março de 2021, em homenagem 
ao dia Internacional da Mulher; Requerimento Nº 017/2021,  de autoria do vereador Junil 
Ramos Faro, solicitando a retomada das obras do Complexo Esportivo do bairro do 
Castanheira, neste municipio; Requerimento Nº 018/2021,  de autoria do vereador Junil 
Ramos Faro, solicitando a  retomada das obras de Construção da Quadra Poliesportiva da 
Comunidade Limoeiro, Médio Moju; Projeto de Lei nº001/2021, de autoria do vereador 
Leandro Henrique Cardoso da Rocha,  propondo que o nome  do Complexo  Esportivo   que 
está sendo reformado   próximo a Praça dos estudantes seja denominado “Complexo  
Esportivo Roberto da Cunha Gordo  “ROBERTÃO”.  Neste momento o vereador Rimundo 
Edson propõs que todos os vereadores assinassem o Projeto deLei Nº001/2021, o que foi 
acatado por todos. 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 , 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.  Submeteu a discussão e votação os 
Requerimentos  Nº 005 e 006/2021, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Costa de 
Oliveira  com inclusão dos vereadores Bruno Medeiros Quaresma, Junil Ramos Faro, Nilziele 
da Conceição Correa, Lenandro Henrique Cardoso da Rocha, Alexandre pinheiro Paes, Marcio 
de Castro Martins e Raimundo Edson Duarte Malcher, que foram discutidos pelos  veredaores 
Marcio Martins, Junil Ramos Faro, Bruno Quaresma, Nilziele da Conceição, Edeval Barra, 
Alexandre Paes. Leandro Henrique. Não havendo mais discussão os mesmos foram à votação, 
sendo aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Nesse momento o vereador 
Paulo Eduardo solicitou um Requerimento Verbal  pedindo  a instalação do  Sistema de 
Abastecimento de água para a Comunidade Nossa senhora Aparecida , localizada no Ramal 
Primavera , Vila Areia Branca - Jambuaçú, que fou colocado em votação e  aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. A presidenta Submeteu a discussão e votação os 
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Requerimentos Nº 001 de autoria da  vereadora Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida,com 
inclusão dos vereadores  Dionete Moraes Peniche e Iraniloson Trindade Silva e  Nº 
002/2021, de autoria da Vereadora  Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida com  inclusão da 
vereadora  Eliomar  Cruz da Silva, que foram discutidos  pelos vereadores, Dionete Moraes, 
Eliomar Cruz. Não havendo mais discussão os mesmos foram à votação, sendo aprovados por 
unanimidade dos vereadores presentes.  A senhora presidenta Submeteu a discussão e 
votação o Requerimento Nº 003 e 004/2021, de autoria da Vereadora Dionete Moraes 
Peniche, que foram discutidos pela Vereadora autora da matéria. Não havendo mais discussão 
os mesmos foram  à votação, sendo aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. A 
senhora presidenta Submeteu a discussão e votação o Requerimentos Nº 007/2021,  de 
autoria do Vereador Bruno Medeiros Quaresma,com a inclusão dos vereadores Cimira Eulália 
da Cruz Souza. Raimundo Edson Duarte Malcher, Nilziele da Conceição Correa e Leandro 
Henrique Cardoso da Rocha e Nº 008/2021  de autoria do Vereador Bruno Medeiros, com 
inclusão dos vereadores Paulo Eduardo Costa de oliveira, , Nilziele  da Conceição Correa,  
Leandro Henrique Cardoso da Rocha,  Alexandre, Marcio de Castro Martins e Eliomar Cruz da 
Silva, que foram discutidos pelos vereadores  Bruno Medeiros Qiuaresma , Leandro Henrique, 
Cimira Eulália, Raimundo Edson, Edeval Pereira Barra, Alexandre Pinheiro, Marcio Martins, 
Nilziele da Conceição, Eliomar Cruz . Não havendo mais discussão o mesmo foi à votação, 
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Foi submetido em Votação o 
Requerimento Verbal dos  Vereadores  Cimira  Eulália, Edeval Pereira Barra e Raimundo 
Edson Malcher,  para implantação do Ensino Médio nas comunidades Enviral, Igarapé Açu e 
Vila Elim. sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. A senhora Presidenta 
Submeteu a discussão e votação os Requerimentos Nº 009/2021, de autoria do Vereador 
Marcio de Castro Martins, com inclusão do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira  e  Nº 
010/2021, de autoria do  Vereador  Marcio de Castro Martins, com a inclusão dos vereadores 
Bruno Medeiros Quaresma  e Paulo Eduardo Costa de Oliveira , que foram discutidos pelos 
Vereadores   Marcio de Castro Martins e Bruno Quaresma, Não havendo mais discussão o 
mesmo foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. A senhora 
Presidenta  Submeteu a discussão e votação os Requerimentos Nº 011/2021 de autoria do 
vereador  Edevel Pereira Barra, com a inclusão dos vereadores  Cimira Eulália da Cruz Souza e 
Nilziele da Conceição Corrêa,  e Nº 012/ 2021, de autoria do  Vereador  Edeval Pereira Barra  
com a inclusão do vereador Bruno Medeiros Quaresma, que foram discutidos pelos 
vereadores Edeval Pereira Barra, Nilziele da Conceição, Raimundo Edson Malcher, Cimira 
Eulália, Bruno Quaresma.  Não havendo mais discussão os mesmos foram à votação, sendo 
aprovados por unanimidade dos vereadores presentes.Submeteu a discussão e votação o 
Requerimentos Nº 013/ 2021, de autoria do  Vereador Leandro Henrique Cardoso da Rocha, 
que foi discutido pelo Vereador autor da matéria e pelos vereadores Marcio Martins, 
Raimundo Edson, Kelly Fernanda, Bruno Quaresma, Nilziele da Conceição, Junil Ramos Faro, . 
Não havendo mais discussão o mesmo foi à votação, sendo reprovado por 09 votos contra, 02 
a fazr e 01 abstenção: Alexandre Pinheiro Paes – Não,  Aurino Alves Pereira – Não,  Bruno 
Medeiros Quaresma- Não,  Cimira Eulália da Cruz Souza – Não,  Dionete Moraes Peniche 
– Não, Edeval Pereira Barra – Não, Iranilson Trindade da Silva – Não, Junil Ramos Faro - 
Abstenção, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida- Não, Leandro Henrique Cardoso da 
Rocha – Sim ,  Márcio de Castro Martins – Não, Nilziele da Conceição Correa – Sim , 
Raimundo Edson Duarte Malcher – Não. A senhora presidenta Submeteu a discussão e 
votação os Requerimentos Nº 014 e 015/ 2021, de autoria da    Vereadora  Eliomar Cruz da 
Silva,  com a inclusão dos vereadores  Dionete Mores Peniche, Alexandre Pinheiro Paes, Bruno 
Medeiros Quaresma e Edeval Pereira Barra,  que foram discutidos  pelos vereadores Eliomar 
Cruza da Silva, Dionete Moraes, Nilziele da Conceição, Alexandre Pinheiro, Bruno Quaresma, 
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Edeval Barra. Não havendo mais discussão o mesmo foi à votação, sendo aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento Nº 
016/2021,  de autoria da Mesa  Diretora. Não havendo discussão o mesmo foi à votação, 
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.  A senhora presidenta submeteu 
a discussão e votação o Requerimento Nº 017/2021  de autoria do veredaor  Junil Ramos 
Faro, com a inclusão dos vereadores  Alexandre Pinheiro Paes, Nilziele da Conceição Correa,  
Bruno Medeiros Quaresma e Edeval Pereira Barra e Nº 018/2021,  de autoria do vereador 
Junil Ramos Faro, que foram  discutidos pelos vereadores Junil Ramos Faro, Alexandre 
Pinheiro Paes, Nilziele da Conceição, Bruno Quaresma e Edeval Barra.  Não havendo mais 
discussão o mesmo foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
A senhora presidenta e ncaminhou para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final o  
Projeto de Lei nº001/2021, de autoria de todos os Vreadores,  propondo que o nome  do 
Complexo Esportivo que está sendo reformado próximo a Praça dos estudantes seja 
denominado “Complexo  Esportivo ROBERTO DA CUNHA GORODO  “ROBERTÃO”,  para 
Parecer no prazo legal. EXPEDIENTE ORAL. Dando prosseguimento a senhora presidenta 
facultou a palavra aos senhores vereadores: Vereador Leandro Henrique Cardoso da Rocha 
que cumprimentou todos os presentes e agradeceu a Deus Pela oportunidade, falou do Projeto 
de Lei que dá o nome de ROBERTO DA CUNHA GORODO  “ROBERTÃO” ao complexo esportivo 
em frente ao Lauro Sodré, pois esse senhor era uma especie de guardião deste complexo e era 
uma pessoamuito querida dentro da sociedade mojuense. Lamentou a não aprovação do 
Requerimento de sua autoria solicitando informações a cerca do palno municipal de 
imunização.  Disse que na sua concepção o prazo de 15 dias proposto pelos veredores não é 
viavel. Disse que  no inicio de 2019 alguns vereadores protocolaram un Requerimento nesta 
Casa para que o executivo realizasse concurso público dentro do muncipiode Moju, tendoem 
vista que o ex prefeito Iéié havia sido afastado com elevado numero de contratados, 
requerimento esse que foi aprovado e encaminhado ao Ministério Público  que abril inquerito 
para apurar a situação e recomendar o executivo a fazer esse concurso. Disse que foi 
detectado que omuncipio de moju tem menos cargos efetivos do que os que estão em 
exercicio , com isso o executivoencaminhou para esta casa o Projeto de Lei nº 003/2019, que 
dispõe sobre a alteração da Lei nº 940 de 09 de junho de 2016, e na sessão ordinária após esse 
protocolo o expediente foi lido e encaminhado para a Comissão de Legislação, Justriça e 
Redação Final, em meados de junho de 2019 o executivo solicitou novamente o projeto de Lei 
para fazer adequações, inclusive foi divulgado em sessão e os vereadores tem conhecimento 
dessa informação. Em 09 de fevereiro de 2021, esse vereador protocolou um requerimento 
administrativo  solicitando a secretaria através da presidencia lhe fornecesse uma certidão de 
tramitação desse Projeto de Lei, e hoje recebeu um ofício assinado pela presidente da Câmara 
dizendo que esse Projeto de Lei 003/2019 se encontra no gabinete da presidencia e será 
encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final desta Casa. Diante dessas 
consideraçãoes esse vereador irá apresentar uma denucia no Ministério Público contra a Mesa 
Diretora desta Casa e demais servidores envolvidos, por entender que no presente casa houve 
a prática dos crimes de falsificação de documento público, bem como extravio de documentos 
públicos. Disse que não é rasoável que esse Projeto de Lei que começou a tramitar nesta casa 
em abril de 2014 pela importancia de regularizar a situação dos servidores efetivos e de se 
realizar um concurso público, ele ainda não tenha havido tramitação dele no Poder Legislativo 
, isso não é aceitável, principalmente porque o Art. 129. 1 do regimento Interno diz que  
tramitara em regime de urgência as preposições originárias do prefeito.disse que o que houve 
nesta casa foi a falsificação desse documento público que não tem a assinatura do Secretário 
Legislativo. Disse que vai fazer uma representação  junto aoministério público, para chamar 
os veredaores e servidores da época  que sabem que foi protocolado ofíico nesta casa . Disse 
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que na épocaa composição da comissão de Legislação, Justiça e redação Final eram os 
vereadores Kelly Fernanda, Dilcirene Martins e Walber Pacheco. Disse que simplesmente foi 
dito que a camara se omitiu por quase dois anos da tramitação de um Projeto de Lei dessa 
importancia. Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, que cumprimentou todos os 
presentes e  disse que essa casa não está só pra reprovar requerimentos e só se opôs ao 
requerimento pelo do prazo semanal , e pediu um prazo de 15 em 15 dias para se dar um 
relatorio, que éum prazo mais tranquilo para a secretaria dar um posicionemento sobre o 
Covid-19 em Moju, sabemos o momento dificil que estamos vivendo,mas graças a Deus a 
prefeitaNilmaLima  esta fazendo um  trabalho diferenciado com Decretos, com fiscalizações  e 
com acompanhemento. Disse que como vereador  irá trabalhar em prol de um Moju para 
todos e está ao lado do povo e dos veredaores.  Vereador Bruno Medeiros Quaresma que 
cumprimentou  todos os presentes. Em referência ao Requiermento que foi reprovado do 
veredaor Leandro disse o mesmo não foi reprovado no seu teor, o  que houve foi uma 
inflexibilização do seu proponente, na questão de prazo. Disse que todos acompanham 
diariamente os casos de Covid no municipio, o relatorio geral, internações, eoutras 
informações, então, há essa transparencia na informaçao para a população, assim como há 
transperencia do Poder Executivo em relação as vacimas. Disse que é de acordo que esta Casa 
apresente o plano municipal de imunização, é de acordo que se tenha os relatórios, mas  não 
se pode confundir a pressa com a rapidez . Disse que se o vereador Leandro não apresentar 
um novo requeriemnto, a Mês desta Casa  irá apresentar solicitando essas informações. Disse 
que é preciso rever os cargos no municipio de Moju,e esteve emuma reuniãoi a a professora 
Sandra Ataíde de Lima onde a mesma deixa claro que é preciso regularizar os cargos no 
municipio e citou alguns deles como Nutricionista, terapeuta ocupacional e dos profissionais 
da saúde que em sua grande maioria estão defasados. Disse  que hoje o nutricionista do 
municipio pela não regulamentação de seus cargos, estão recebendo basicamente um  salário 
minimo e isso precisa ser revisto, esse é o pepel do vereador, trabalhar com legislação para 
garantir os direitos dos munícipes, e é nesse formato que esse vereador vai trabalhar para 
toda a população mojuense. Vereador  Marcio de Castro  Martins, que  cumprimentou todos 
os presentes, agradeceu  a Deus pela oportunidade, disse que não votou contra o 
requerimento do Vereador  Leandro, mais contra a flexibilidade que não houve para que fosse 
feito o relatório de 15 em 15 dia. Disse que todas as informações que são colocadas pela 
Secretaria de Saúde a gente podeacxreditar e essas informações serão as mesmas que serão 
repassadas para essa Casa. Disse que o Plano de vaninação esta sendo seguido, acredida que o 
nosso estado com a flexibilidade do Governo federal, irá imunizar praticamente todos que 
estão na faixaetária e incluidos no calendário da vacinação. Disse que como presidente da 
Comissão de Saúdevai fazer o possivel para que esse relatório chegue correto à esta Casa. 
Pediu que as prossoas se protejam, pois se protegendo  a gente protege outras pessoas. Disse 
que o requerimento solicitando informações sobre o Plano de imunição será feito sim, mas 
que seja para 15 dias.  Vereadora  Eliomar Cruz da Silva, cumprimentou todos os presentes, 
agradeceu a Deus por está com vida e saúde . Parabenizou a prefeita pelas obras que estão 
sendo realizadas nos terminais da Alça Viária que está sendo revitalizado dando uma cara 
nova pra cidadade, e as pessoas estão felizes pelo que vem acontecendo, o terminal da beira 
do rio que é um espazo bem organizado para a população que merece coisas melhores. Disse 
que ainda não foi feito tudo, ainda tem muito a se fazer, mas tem muitas coisas boas  
acontecendo no municipio,, com a pandemia se não fosse a quantidade de Postos de Saúdeque 
foram reabertos e profissionais de saude pra atendera demanda, com certeza as coisas seriam 
pior, hoje o municipio de moju pode ser olhado de forma diferente. Falou que a prefeita está 
viabilizando a construção do  Hospital do Estado, com isso a saúde ganhará uma nova visão no 
municipio, e é pra isso que o o povo a conduziu pra esta Casa, para o enfrentamento das 
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dificuldades que existem no municipio.  Disse que a prefeita quando foi reconduzida foi  
porque o povo viu as qualidades que poderiam levar o Mojun para sua melhora, e aquilo que 
for benéfico será feito para o povo.  Sobre o que o veredaor Leandro folou,  disse que não se 
importa, pois está propicio a tudo isso porque quem acha que deve divergir, pode divergir 
porque essa é a forma da democracia. Disse que quer sempre ter um olhar pautado na 
transparência para que as coisas acontecçam com eficácia no municipio. Falou que teremos a 
sessão especial do Dia da mulher e ressaltou a importancia da mulher na sociedade. 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, 26/02/2021. 
 
 

Eliomar Cruz da Silva 
Presidenta 

 
Cimira Eulália da Cruz Souza 

Vice – Presidenta 
 

Bruno Medeiros Quaresma 
Secretário 

 
 
 
Alexandre Pinheiro Paes                                         Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida  
 

 
Aurino Alves Pereira                                                 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 
 
 
 
 
 
 


