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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, 

ESTADO DO PARÁ, 21ª LEGISLATURA, 
REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL  DE 
2021, AS 09:00 HORAS. 

 
Às 09:00 (nove) horas do dia 16 (dezesseis) do mês de abril  do ano de 2021 ( dois 

mil e vinte e um), no  formato “ON LINE”, 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  ao senhor 

Secretário da Mesa que fizesse  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,  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 nº062/2021, de autoria do vereador Raimundo 
Edson Duarte Malcher, solicitando Pavimentação no piso intertravado de 

concreto (bloquete) e restauração de meio-fio das Alamedas  Central e Leão XIII, 
localizadas no bairro Centro, nesta  Cidade; Requerimento nº063/2021, de 
autoria das vereadoras Dionete Moraes Peniche e Kelly Fernanda da S. F. de 

Almeida, solicitando ao Governo do Estado Informações sobre o início das obras 
de construção do Hospital Regional em nosso Município; Requerimento 

nº064/2021, de autoria da vereadora Kelly Fernanda da S. F. de Almeida, 
solicitando ao executivo municipal a construção de uma Praça na comunidade do 
Ateuazinho; Requerimento nº065/2021, de autoria do vereador Paulo Eduardo 

Costa, solicitando a Implantação de uma Creche no Ramal Primavera para 
atender as comunidades: Areia Branca, Caratateua, Deus Proverá, Príncipe da 
Paz, São Miguel, Dois que não sabe, Castanhandeua, Fazendinha, Santana do 

Alto, Bom Jesus, Laranjal, Trindade e Região do Alto Jambuaçú, bem como a 
retomada da obra da Quadra Esportiva da Comunidade Principe da Paz; 

Requerimento nº066/2021, de autoria do vereador Leandro Henrique Cardoso 
da Rocha, que solicita a implantação do CRAS para tender os moradores da Vila 
Soledade e região do Alto Moju; Requerimento nº067/2021, de autoria do 

vereador Alexandre Pinheiro Paes, solicitando ao executivo municipal a abertura 
de um ramal com extensão de 5 Km, que possa interligar a PA 252 ao ramal do 

Uxi, na região Quilombola do Jambuaçú, neste município; Requerimento 
nº068/2021, de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, solicitando ao 
executivo a construção de lombadas na rua Vereador José Franco, nesta cidade; 

Requerimento nº069/2021, de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma 
solicitando  que o executivo municipal possa empenhar esforços junto ao Governo 
do Estado e Secretaria Executiva de Educação,  solicitando a reforma  completa 

da Escola Ernestina Pereira Maia; Requerimento nº070/2021, de autoria da 
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vereadora Nilziele da Conceição Correia, Solicitando a pavimentação da estrada 

do Condomínio Industrial; Requerimento nº071/2021, de autoria da vereadora 
Eliomar Cruz da Silva, solicitando a reforma da Escola Municipal de Ens. Fund. 

Clementino, localizada na Vila Nova Vida, neste Município; Requerimento 
nº072/2021, de autoria dos vereadores Márcio de Castro Martins, Alexandre 
Pinheiro Paes, Bruno Medeiro Quaresma, Raimundo Edson Duarte Malcher e 

Eliomar Cruz da Silva, solicitando manutenção e terra planagen dos ramais 
Primavera, Servero, Martinho, Pioeira, Cearense do Curupere, Açaí/Curupere (pro 

Rio Ubá e Ipitiga), União, Serrana (Bom Futuro e Congregação, 40 do 
Acara/ramal do Pregote, Cearense/Chibé, Chibé, Chibé/Servero, 
Marboge/Santana do Alto e Trindade, assim como a manutenção das ruas das 

comunidades: Aparecida/Areia Branca, Deus Proverá, Principe da Paz, Trindade, 
Martinho, Progresso, Castanhandeua, Bacuriteua, Serrana, União e Curuperé, 
neste Município  de Moju. Nesse momento a senhora presidente 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,  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. Dando prosseguimento a senhora 
presidenta  submeteu a discussão e votação o Requerimento nº062/2021, de 
autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelo 

autor da matéria e pelos vereadores Nilziele da Conceição, Paulo Eduardo. Não 
havendo mais discussão foi sebmetido a votação, sendo aprovado por 

unanimidade dos veredaores presentes.com a inclusão dos vereadores Nilziele da 
Conceição Correa. Paulo Eduardo C. Oliveira. Submeto a discussão e votação o 
Requerimento nº064/2021, de autoria da vereadora Kelly Fernanda da S. F. de 

Almeida, que foi discutido pela autora da matéria. Não havendo mais discussão 
foi sebmetido a votação, sendo aprovado por unanimidade dos veredaores 
presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento nº065/2021, de 

autoria do vereador Paulo Eduardo Costa, que foi discutido pelo autor da 
matéria. Não havendo mais discussão, foi sebmetido a votação, sendo reprovado 

com oito (08) votos contra, três (03) votos a favor e uma (01) abstenção. 
Submeteu a discussão e votação o Requerimento nº066/2021, de autoria do                        
vereador Leandro Henrique Cardoso da Rocha, que foi discutido pelo autor da 

matéria e pelos vereadores Raimundo Edson, Cimira Eulália, Paulo Eduardo, 
Kelly Fernanda, Edeval Barra, Alexandre Pinheirom Marcio Martins, Bruno 

Quaresma, Eliomar Cruz.  Não havendo mais discussão, foi sebmetido a votação, 
sendo reprovado com oito (07) votos contra, três (03) votos a favor e uma (01) 
abstenção, com a inclusão dos vereadores Paulo Eduardo C. de Oliveira. Nesse 

momemnto a senhora presidenta sumeteu a votação a proposta do CRAS 
Itinerente feita pelo vereador Edson Duarte Malcher,  que foi aprovada por 
unanimidade dos vereadores presentes.Submeteu a discussão e votação o 

Requerimento nº067/2021, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro Paes, 
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que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Paulo Eduardo, Marcio 

Martins, Nilziele da Conceição e Bruno quaresma.  Não havendo mais discussão 
foi sebmetido a votação, sendo aprovado por unanimidade dos veredaores 

presentes, com a inclusão dos vereadores Paulo Eduardo C. de Oliveira, Marcio 
de C. Martins, Nilziele da conceição Correa, Bruno M.Quaresma. Submeteu a 
discussão e votação o Requerimento nº068/2021, de autoria do vereador Edeval 

Pereira Barra, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores 
Raimundo Edson, Alexandre Pinheiro, Bruno Quaresma. Não havendo mais 

discussão foi sebmetido a votação, sendo aprovado por unanimidade dos 
veredaores presentes,com a inclusão dos veredaores Raimundo Edson D. 
Malcher, Alexandre Pinheiro Paes e Bruno Medeiros Quaresma. Submeteu a 

discussão e votação o Requerimento nº069/2021, de autoria do vereador Bruno 
Medeiros Quaresma, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores 
Nilziele da Conceição, Paulo Eduardo, Raimundo Edson, Edeval Barra, Alexandre 

Pinheiro, Marcio Martins, Leandro Henrique, Junil Ramos Faro, Eliomar Cruz. 
Não havendo mais discussão foi sebmetido a votação, sendo aprovado por 

unanimidade dos veredaores presentes, com a inclusão dos vereadores Nilziele da 
C. Correa, Paulo Eduardo C.de Oliveira, Raimundo Edson D. Malcher, Edeval P. 
Barra, Alexandre Pinheiro Paes, Marcio de C. Martins, Leandro Henrique C. da 

Rocha, Junil Ramos Faro e Eliomar Cruz da Silva. Submeteu a discussão e 
votação o Requerimento nº070/2021, de autoria da vereadora Nilziele da 

Conceição Correia, que foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadores 
Paulo Eduardo, Raimundo Edson, Marcio Martins e Edeval P. Barra.  Não 
havendo mais discussão foi sebmetido a votação, sendo aprovado por 

unanimidade dos veredaores presentes, com a inclusão dos vereadores Paulo 
Eduardo C. de Oliveira, Raimundo Edson D.Malcher, Marcio de C. Martins e 
Edeval Pereira Barra. Submeteu a discussão e votação o Requerimento  

nº071/2021, de autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva, que foi discutido 
pela autora da matéria e pelos vereadores Paulon Eduardo e Bruno Quaresma.  

Não havendo mais discussão foi sebmetido a votação, sendo aprovado por 
unanimidade dos veredaores presentes, com a inclusão dos veredaores Paolo 
Eduardo C.de Oliveira e Bruno Medeiros Quaresma. Submeteu a discussão e 

votação o Requerimento nº072/2021, de autoria dos vereadores Márcio de 
Castro Martins, Alexandre Pinheiro Paes, Bruno Medeiro Quaresma, Raimundo 
Edson Duarte Malcher e Eliomar Cruz da Silva; que foi discutido pelos vereadores 

Marcio Martins, Raimundo Edson, Paulo Eduardo e Nilziele da Conceição. Não 
havendo mais discussão foi sebmetido a votação, sendo aprovado por 

unanimidade dos veredaores presentes, com a inclusão dos veredaores Paulo 
Eduardo C. de Oliveira e Nilziele da Conceição Correa. Expediente Oral:  
Vereador Alexandre Pinheiro Paes, cumprimentou todos e  ressaltou a questão 

da pandemia e pediu aos moradores que fiquem em casa , pois a vacina está 
chegando.  Disse que na sessão anterior colocaram um Requerimento apenas  

com o intuito de colocar a população contra os veresdores, e que em uma das 
falas do veredaor Leandro foi de que seria uma oposição responsável, mas na 
sessão anterior se percebeu aénas interesses próprios. Disse qe é fato que em três 

meses o municipio já arrecadou em torno de  52.000.000,00 (cinquenta e dois 
milhões reais) em repasses, mas o vereador Leandro esqueceu de informar a 
população dos gastos com a Educação em três meses e quinze dias já somam 

cerda de 34.000.000,00 (trinta e quatro milhoes  de reais), esqueceu também de 
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informar os repasse  para a saúde que somam quase 2.000.000,00 (dois milhões 

de reais), então é muito fácil falar de montantes, até porque a população não tem 
conhecimento. Disse que existem também os débitos beneficiários que já somam 

quase  8.000.000,00 (oito milhões de reais). Então tirando todos os gastos em 

três meses sobram apenas  6.000.000,00 ( seis milhões de  reais) que é o valor 
real que a prefeitura tem pra outras despesas, sendo que a prefeitura entra com 

um montande de 400.000,00( quatrocentos mil reais) pra ser enjetado na saúde. 
Disse que se tivessem aprovado o Requerimento, talvez hoje a realidade poderia 
ser outra como, ataso de salários, obras atrasadas, caos na saúde, como vinha 

acantecendo na gestão passadaque as pessoas trabalhavam três meses e 
recebiam apenas um, várias obras nãoconcluídas, mas que nessa gestão a 
prefeita está tendo compromisso com sal´rios em dia,obras concluidas e a saúde 

sendo mantida de maneira mais igualitrária. Disse que o municipio de Moju, 
assim como varios municipios estão sem condições de dar auxilio. Disse que 

imagina se o Vereador Leandro como prefeito interino em 2018, houvesse uma 
pademia iria pagar auxílio, pois não pagou o direito dos professores que é terço 
de fárias. Falou a população que fique analize o político que faz da política uma 

ferramenta pra se auto promover. O vereador Aurino Alves Pereira 
cumprimentou todos e agradeceu a Deus pela oportunidade. Disse que faz das 

palavras do vereador Alexandre, as suas palavras. Disse que tem acompanhado 
pelas redes sociais as ações que estão sendo realizadas pela prefeita e 
parabenizou a mesma por está trabalhando com responsabilidade e isso é muito 

satisfatório, pois tem certeza que todas as obras teram continuidade.Disse que 
não comentou nada do Requerimento sobre o CRAS, porque ouviu um discurso 
de um colega que foram as suas palavras, e ouviu da presidenta da casa que já 

existe um cronograma  para o CRAS Itinerante, portanto temos que ter calma e 
esperar as coisas acontecerem. O veredaor Raimundo Edson Duarte  Malcher  

cumprimentou todos e agradeceu a Deus pelomomento. Disse que quandoalguns 
vereadores deixam de aprovar algum requerimento é porque tem  fundamento. 
Disse que  ficou indignado com o que viu nas redes sociais durante a semana, e 

falou que é humilde sim pra reconhecer  quando erra. Disse que a Prefeita Nilma 
vem trabalhado incansavelmente para vacinar o povo, mais não está 

conseguindo, pois a pessoas não estão vindo vacinar, e a vacina é a única cura 
pra essa doença. Sobre a não aprovação do requerimento do vereador Leandro na 
ultima Sessão ordinária disse que é importante ressaltar que a política precisa 

ser limpa de forma a buscar beneficios pra população e não visar somente a 
denegrir aimagem dos colegas vereadores. Disse que a requerimento não foi 
aprovado pelo fato da prefeitura não ter capacidade  de arcar com o auxílio, já 

que pra isso deveria ser disponibilizado um valor de arrecadaççao do municipio, 
não restando para arcar com as demais despesas, podendo até ocorrer a 

suspensão de serviços essenciais, e os vereadores como representantes do povo 
não podem agir somente de forma pra agradar a população, precisam ser firmes 
de modo que niguem seja prejudicado. Disse que não aprovaram o Requerimento 

porque nele não se explicava quais categorias seriam beneficiadas e quais 
criterios seriam adotados, não afastando a um crime  de responsabilidade que 
poderia ser cometido já que teria um desequilibrio nas contas do municipio e que 

deve ser de total conhecimento do autor do Requerimento já que o mesmo vem de 
outros mandatos, atualmente é advogado e já ocupou o cargo de prefeito por 
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alguns meses, quando o ex prefeito foi cassado. Disse que humildade não é ser 

pobre, é ser uma pessdoa honesta, sincera e simples, e jamais vai está contra a 
polução, mas sempre dentro das formas legais que fundamentam o mandato e a 

função d eum vereador. Disse que não ficou feliz com sua foto nas redes sociais, 
sendo taxado por não ter aprovado um requerimento, e está nessa casa pra 
discutir o melhor para o povo, como é o caso do CRAS Itinerante que vai somar 

muito para omunicipio. Paulo Eduardo Costa de Oliveira cumprimentou todos e 
agradeceu a Deus pelo dom da vida. Iniciou sua fala cumprimentando alguns 

membros do seu partido. Disse que essa semana teve a honra de estar junto a 
Secretaria de Emprego e Renda buscando parceria para as associações como 
cursos profissionalizantes, hortas comunitárias e outros. Disse que seu mandato 

é popular e com os numeros da covid diminuindo logo vai estar de maneira mais 
efetiva ouvindo os anceios das comunidades. Disse que a bancado do PT, tanto a 
nivel federal como estadual já fez um debate e é totalmente a favor de tudo que 

venha somar aos que mais necessitam. Falou de sua tristeza pela não aprovação 
do requerimento de sua autoria para a construção de uma creche no Jambuaçú, 

mas respeito a opinião dos colegas, só  acha contraditório se falar de educação e 
não cuidar da base, mas nada melhor que o tempo. Falou do requerimento que 
solicita beneficios pra quinze comunidades e isse o é excelente e torce para que 

todas sejam atendidas. Disse que o executivo deve uma resposta aos seus 
requerimentos pois de certa forma é um anceio da população e pediu ao lider do 

governo que quando houver requerimento de relevancia pra populkação, que o 
memso possa buscar resposta junto ao executivo. Disse que vai deixar lutar por 
melhorias da região do Jambuaçú, até por ser morador da mesma. Vereador 

Leandro Henrique Cardoso da Rocha, cumprimentou todos e disse que tem sido 
uma prática do seu mandato, sempre deixar claro pra população sua forma de 
atuar como parlamentar, sempre cuscou estadar muito a coisa pública 

justamente para promover un debate de auto nível que seja de interesse da 
população e sempreirá fazer uma oposição com responsabilidade eé isso que 

temfeito ao longo de seus quatro mandatos. Disse que seu compromisso é com a 
população, não tem compromisso com prefeito, secretários ou com o que outro 
vereador pensa, e quando alguns vereadores de forma covarde o atacam dizendo 

que foi irresponsável, isso é uma conduta equivocada, pois dizer que a populção 
mojuense não está precisando pelo menos de uma discussão sobre um auxilio, aí 
esse veredaor não sabe dizer o que a população está querendo para esse 

momento, pois recebe mensagens de vários amigos falando de pessoas que estão 
passando necessiddae no municipio. Disse que não consegue compreender a 

posição dos veredaores da situação estarem revoltados com uma iniciativa dessa, 
esse vereador apnas divulgou o resultado, agora cabe a cada veredaor ir nas 
redes sociais e se explicar. Disse que fez um requerimento de indicação, leu o 

conceito de Requerimento de Indicação e que está disposto no Art.140 de 
Regimento Interno, e se naquele momento a Câmara tivesse aprovado, iria 

promover um debate acerca da criação ou não do auxílio emergencial, mas que 
teria competencia pra dizer seria o executivo através de um estudo de viabilidade, 
e no requerimento não tinha como detalhar valores pois quem quem gere o 

orçamento  é o executivo, mas é seu dever como parlamentar, dizer ao executivo o 
interesse da população.  Disse que a grande maioria dos requerimentos 
aprovados no poder Legislativo  tratam sobre  aumento de despesas , mas é 

impressionante como hoje  a base do governo, a seu ver,  defendendo os 
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interesses do executivo  tenta desfigurar em seu proveito toda essa matéria. Disse 

que hoje os Vereadores fazem uma especie de acordo pra o atacarem diretamente, 
inclusive fora do debate de argumento, inclusive de ordem pessoal falando sobre 

o terço de férias de 2018 e sobre isso disse que em uma das primeiras sessões 
falou que o Ministério Público o ezimiu  de qualquer responsabilidade sobre o 
pagamento do terço de férias pois o dever era do municipio. Disse que tem um 

documento do SINTEP que pediu que oMinistério Público apurasse uma possível 
conduta ilícita de sua parte com relação ao não pagamento doterço de férias no 

período em que esse vereador foi gestor interino e o sindicato arquivou essa 
representação dizendo que não existe qualquer responsabilidade a ser imputada 
a esse vereador. Disse que pelo que foi dito nesta sessão, o municipio não tem 

recursos, mas em 2020 foi aprovada a prestação de contas do Fundo Municipal 
de Saúde do primeiro quadrimestre, e perguntou a presidente se até hoje o 
executivo protocolou essa prestação de contas. Disse que estão falando que não 

tem recursos prabimplantar o auxílio e o  CRAS mas estão reformando praças a 
preços absurdos. Disse que está nesta casa pra defender os interesses da 

população. Vereadora Kelly Fernanda da Silva Felix de Almeida cumprimentou 
todos. Disse que essa semana esteve no INRA juntamente com o veresdor Bruno 
Quaresma e a Vereadora Nete pedir informaçõessobre as ações que estão vindo 

para o  Alto Moju e Sococo e o Veredaor Bruno juntamente com a prefeita estao a 
disposição para está trabalhando na questão de títulos de terra. Esteve também 

juntamente com a prefeita e vereadores no Condomínio Laercio Barbalho fazendo 
uma vizita técnica na obra que está sendo feita lá. Parabebizou toda a equipe da 
saúde pela organização na questão da vacinação contra Covid-19.  Agradeceu a 

prefeita por está levando vacina a todos, e não está usando isso pra fazer 
politicagem, pois a vacina é do governo federal, mais se não tivesse um gestor 
responsável essas vaccinas não estariam indo para o interior. Parabenizou a 

equipe da Policlinica que esteve atendendo dois dias dessa semana em nosso 
municipio. Agradeceu os trabalhos que estão sendo feitos no Igarapé Sucupira.  

Disse que nunca desrespeitou nenhum colega vereador, mas as pessoas  tem que 
prar com essa politica de colocar fotos de veredaores em redes sociais com 
informações erradas, isso é um crime virtual. Sobre o requerimento do veredaor 

Leandro disse que tem que ter um estudo sim. Disse que sempre foi uma 
vereadora de caráter e responsãvel , e é muito fácil falar da vida do vereador sem 
saber da sua história  e o que ele faz pela população. Pediu a população que 

assista as Sessões da Câmara para saber o que os vereadores estão fazendo, 
antes criticar e colocar audios e fotos em redes sociais, pois isso é crime. 

Vereador Bruno Medeiros Quaresma cumprimentou todos e agradeceu a deus 
pelo dom da vida, e pediu oração para as pessoas que se encontram enfermas. 
Deixou claro parab a população que as discussões nesta casa são de caráter 

ideológico  e politico,  e não pessoal, pois a forma como foi colocada pra mídia a 
questão do requerimento do vereador Leandro, coloca em risco a integridade dos 

veredaores perante a população. Sobre o requerimento do vereador Paulo, 
solicitando Creche, falou que jamais será conta o avança da educação no 
município, e trata essa questão com responsabilidade, disse que o vereador Paulo 

está de parabém pelo requerimento, e não é só na região do Jambuaçú que 
necessita de creche, mas também na região Quilombola, no AltoMoju, no Cairari, 
no médio Moju, e também mais uma crechena cidade. Disse que a creche é 

garantida no documento curricular municipal, que pela primeira vez o muncipio 
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tem um documento que norteia a educação do municipio, construído na gestão 

Nilma Lima, e hoje qualquer professor já sabe o que vai trabalhar com seus 
alunos no ano letivo. Disse que esse documento curricular municipal trata da 

Creche que é dividida em três categoras, de acordo com a LDB que são: Bebês (0 
a  1 ano e 6 meses) , Crianças bem pequenas (1 ano e sete meses a 3 anos  e 11 
meses) e crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses),  e como vai se instalar 

uma creche no ramal Primavera que tem 20 quilometros de extensão, se não tem 
como transportar essas crianças, e essadiscussão precisa ser feita. Disse que 

repudia a postagem feita nas redes sociais sobre a questão do requerimento do 
vereador Leandro, e leu o Artigo 173 da Lei Organica que dá  entendimento ao 
requerimento do vereador  Leandro. Citou a fala do vereador Alexandre Cavalinho 

sobre os repasses do municipio. Disse que na questão do não pagamento de terço 
de férias o prefeito Interino era o vereador Leandro, e em janeiro de 2018 o 
municipio recebeu 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil), em fevereiro, 

recebeu mais de 15.000.000.00 (quinze milhoes) só de FUNDEB, e não foi 
guardado nem um centavo para pagamento de terço de férias e de décimo 

terceiro, a previsão era de 71.000.000,00 (setenta eum milhoes) em 2018, até o 
dia 10  de julho foi recebdo 41.379.000,00 (quarenta e um milhoes e trezentos e 
setenta e nove mil)que representa 54 por cento do recurso total, e fizeram 

pagamento de seis folhas, a prefeita Nilma assumiu dia 11 e recebeu ao total 
35.000.000,00 (trinta e cinco milhões) e pagou oito folhas. Disse que o auxílio 

financeiro precisa ser discutido pra saber quem teria direito ao auxílio, e se teria 
o municipio teria orçamento para pagar. Disse que com esse orçamento foram 
reconstruídos e abertos quatro postos de saúde, e construidos  mais dois, assim 

comom pagamento de servidores e outros serviços. Disse que no ano de 2020 o 
municipio de Moju recebeu 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões), desse 
montante apenas 75.000.000,00 (sertenta e cinco milhões) poderiam ser 

realocados saúde, educação e folha de pagamento e sobraram apenas 62.000,00 
(sessenta e dois mil reais) . Disse que se for usar os  15.110 ( quinze mil, cento e 

dez) beneficiarios do bolsa família para atender o  auxilio de 200 reais, daria mais 
de 3.020,000,00 ( tres milhoes e vinte mil) e omunicipio não tem esse orçamento. 
Vereador Marcio de Castro Martins cumprimentou todos, agradeceu a Deus pelo 

dom da vida. Agrdecu ao presidente so seu partido Rubens Teixeira e o Senador 
Zequinha Marinho, que o indicaram para ser o Líder do PSC na Câmara.disse que 
os vereadores  tem sim responsabilidade com a população, assim como a prefeita 

faz um governo responsável, pois estão acontecendo recuperação de praças, de 
postos de saúde, falou da visita técnica que fizeram no posto de saúde do Laercio 

Barbalho. Disse que a perda de amigos pela pandemia, e por pararam tratamento 
por causa da pandemia e muito triste. Agradeceu a prefeita e ao chefe da Casa 
Civil por ter trazido mais uma vez a Policlinica para Moju. Agradeceu pelos 

trabalhos de tapa buraco na estrada passando a ponte que foi solucionado. Sobre 
os dois requerimentos disse que não estava presente na sessão,portanto naõ se 

absteve da votação, mas se estivesse presente iria acompanhar os demais 
vereadores, pois é responsabilidade do executivo está mandando Projetos dessa 
natureza para o Legislativo. Disse ao vereador Paulo que não é contra a 

construção de Creche,  e o vereador Bruno colocou muito bem qual o  problema 
da creche no Ramal Primavera. Sobre a quadra do Principe da Paz, falou que era 
um de seus requerimentos, mas não colocou porque é verba federal, e tecnicos do 

Ministerio da educação fizeram uma vistoria na mesma e pararam os trabalhos 
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por problemas tecnicos. Vereadora presideta Eliomar Cruz da Silva,  

cumprimentou todos e disse que os veredaores quando se propoe a defender a 
causa do povo tem os ônus  e os bônus, e na politica quem tem que brigar bsãom 

as ideis e não os homens. Disse que a liberdade de fala precisa sempre ser 
paltada dentro do respeito, e o Lesgislativo está pautado no respeito a coisa 
pública e as pessoas representadas no mesmo. Sobre o Requerimento do veredaor 

Leandro que solicita auxílio emergencial , disse que  toda vez que isso acontece é 
colocado o Legislativo de encontro com o povo, e hoje vivemos  uma fase muito 

dificil de ideas das pessoas, mas não se pode fazer uso político disso. Disse que 
no final de 2019 o Juiz de Moju deu uma medida cautelar para a prefeitura 
retirar os ambulante das ruas e foi uma medidfa muito severa, na época essa 

vereadora era Secretaria de Administração, e tinha que fazer cumprir essa 
decisão, e por causa disso recebeu ameaça de tocar fogo em sua casa, então isso 
são coisas que tem que ter muito cuidado na hora de expor as pessoas. Disse que 

sabe que são muitos trabalhadores que perderam seus trabalhos, mas também 
sabe da responsabilidade, e é preciso ter muita cautela com o que é feito, até 

porque quando se aprova um requerimento, as pessoas acreditam que será 
atendido imediatamente, mas é preciso primeiro ser analizado com muita cautela. 
Disse que no ano de 2020 se teve uma Câmara desmoralizada tanto pela situação 

como pela oposição. Disse que está como vereadora, e quer que sua passagem 
pela camara seja registrada como muita responsabilidade e lealdade as pessoas e 

a si mesma. Disse que não se isenta da responsabilidade e honra seu mandato 
que opovo lhe deu e yem a responsabilidade de fazer o que e bom para o 
municipio, mas de forma correta. Disse que os poderes precisam ser armônicos, 

mas cada um com sua responsabilidade, até porque o povo não quer mais guerra 
politicae sabe fazer suas escolhas. Disse que tem várias ações contra o ex prefeito 
e contra o vereador, e nem por isso as mesmas vem sendo mostradas em redes 

sociais. Deixou seu repúdio contra essa publicação indevida nas redes sociais, e 
ressaltou que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Disse que já chegou a 

pegar vaia no Legislativo de 15 minutos, e nem por isso guerriou com ninguém, 
pois sabe do seu caráter. Sabe que o municpio está passando por momento 
difícil, por conta da pandamia, então precisam ser promovidos debates que 

venham solucionar o problemado povo, e não só fazer enchame nas redes sociais. 
Falou da reunião com aprefeita com várias empresas para debater a questão do 
desemprego no municipio. Pediu união as pessoas, pois  unidos  conseguimos as 

coisas. 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, 16/04/2021. 
 

 
Eliomar Cruz da Silva                         Cimira Eulália da Cruz Souza 

Presidenta                                              Vice – Presidenta 

 
 

Bruno Medeiros Quaresma 

Secretário 
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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, 

ESTADO DO PARÁ, 21ª LEGISLATURA, 
REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL  DE 
2021, AS 09:00 HORAS. 

 
 

 
Alexandre Pinheiro Paes                     Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida  
 

 
Aurino Alves Pereira                           Leandro Henrique Cardoso da Rocha  
 

                       
Edeval Pereira Barra                            Márcio de Castro Martins  

 
 
Iranilson Trindade da Silva                  Nilziele da Conceição Correa  

 
 

Junil Ramos Faro                                 Paulo Eduardo Costa de Oliveira  
 
 

                                                           Raimundo Edson Duarte Malcher 
 
 

 
 
 


