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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21ª 
LEGISLATURA, REALIZADA NO 
DIA 23 DE ABRIL DE 2021, AS 
09:00 HORAS. 

 
Às 09:00 (nove) horas do dia 23 (vinte e três) 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, 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.. 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. Nesse momento a senhora 
presidenta justigicou a ausência da veredaora Cimira Eulália da Cruz 
Souza. Em seguida foi feita a Leitura do Expediente constante da 
Pauta assim discriminado: Correspondencia (justificativa) do veredaor 
Raimundo Edson Duarte Malcher, Parecer nº005/2021, da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto 
de Lei nº 002/2021, de autoria do vereador Bruno Medeiros 
Quaresma, que Denomina de “Praça Professor Edinaldo Farias 
Costa”, a obra que está sendo construída na Av. das Palmeiras em 
frente à Escola Antônio de Oliveira Gordo, Requerimento 
nº020/2021, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, 
solicitando a aquisição de um novo aparelho Hematológico para o 
Laboratório Municipal, para substituir o aparelho existente no 
mesmo, Requerimento nº056/2021, de autoria do vereador Márcio 
de Castro Martins, solicitando a Construção de Praças no Ramal 
Primavera Alto Jambuaçú, nas comunidades: Deus Proverá, Príncipe 
da Paz, Laranjal, Santana do Alto e Trindade, e na Rodovia PA 252, 
nas comunidades: São Sebastião, (40 do Acará), Serrana, Reis, 
Severo, Martinho, Castanhandeua, Bacuriteua e União, neste 
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Município de Moju, Requerimento nº073/2021, de autoria da 
vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando ao Executivo 
Municipal a realização de trabalhos de manutenção da Iluminação 
pública de nossa cidade, implantação de pontos de iluminação em 
locais onde ainda não existe, e substituição das lâmpadas de 
mercúrio por lâmpadas de led, visando melhor atender nossa 
população, Requerimento nº074/2021, de autoria do vereador 
Iranilson Trindade da Silva, solicitando a Construção de uma Praça 
na comunidade Vila da Paz, Requerimento nº075/2021, de autoria 
do vereador Junil Ramos Faro, solicitando a Implantação de uma 
Academia de Ginástica ao ar livre no condomínio residencial Laércio 
Barbalho, Requerimento nº076/2021, de autoria do vereador Paulo 
Eduardo Costa, solicitando  reativação do Posto de Saúde da 
comunidade da Santa Maria do Trevo 252/150 PA,  com aquisição de 
uma ambulância para o mesmo, manutenção e aterramento dos 
ramais da Santa Luzia e Belo Horizonte na comunidade Vila Nova na 
252 e abertura de 5 km de ramal (São Sebastião) que interliga a 
região do Trevo  da PA 252 e e PA 150  ao Jupuuba, 40 do Jupuuba, 
Vila da Paz e região,  neste Município  de Moju, Requerimento 
nº077/2021, de autoria da vereadora Kelly Fernanda da S. Felix de 
Almeida, solicitando a Reforma do Posto de Saúde Quilombola, 
localizado no Ramal do Conduto, neste município,  Requerimento 
nº078/2021, de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, 
solicitando ao executivo a construção de paradas de ônibus nas 
comunidades Poacê, São Bernardino, Nossa Senhora das Graças, 
Santo Cristo, Conceição do Mirindeua,  Jacundai e Ribeira, neste 
município, Correspondência desta Casa, encaminhando à Comissão 
de Finanças e Orçamento a Prestação de Contas da PMM de Moju do 
exercício financeiro de 2003, de responsabilidade do Ex-Prefeito João 
Martins Cardoso Filho. 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, 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. 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 
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prosseguimento a senhora presidenta submeteu a discussão e 
votação o Parecer nº005/2021, da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final, e o Projeto de Lei nº 002/2021, de autoria do 
vereador Bruno Medeiros Quaresma, que foi discutido pelos  
vereadores Edeval Pereira Barra e Bruno Quaresma. Não havendo 
mais discussão foi sebmetido a votação, sendo aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e 
Votação o Requerimento nº020/2021, de autoria da vereadora 
Dionete Moraes Peniche, que foi discutido pela autora da matéria e 
pela vereadora Nilziele da Conceição. Não havendo mais discussão foi 
sebmetido a votação sendo aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes, com a inclusão da vereadora Nilziele da C. Corrêa 
Submeteu a discussão e Votação o Requerimento nº056/2021, de 
autoria do vereador Márcio de Castro Martins, que foi distido pelo 
autor da matéria e pelo vereador Paulo Eduardo. Não havendo mais 
discussão foi sebmetido a votação, sendo aprovado por unanimidade 
dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o 
Requerimento nº073/2021, de autoria da vereadora Nilziele da 
Conceição Corrêa, que foi distido pela autora da matéria e pela 
vereadora  Dionete Moraes Peniche. Não havendo mais discussão foi 
sebmetido a votação, sendo aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o 
Requerimento nº074/2021, de autoria do vereador Iranilson 
Trindade da Silva, que foi distido pelo autor da matéria e pelo 
vereador Leandro Henrique C. da Rocha. Não havendo mais discussão 
foi sebmetido a votação, sendo aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o 
Requerimento nº075/2021, de autoria do vereador Junil Ramos 
Faro, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores 
Dionete Moraes Peniche, Bruno Quaresma, Paulo Eduardo, Nilziele da 
Conceição e Edeval Barra.  Não havendo mais discussão foi sebmetido 
a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes,com a inclusão dos vereadores Dionete Moraes Peniche, 
Brunio Medeiros Quaresma,Paulo Eduardo C.de Oliveira, Nilziele da 
Conceição Correa, Edeval P. Barra. Submeteu a discussão e votação o 
Requerimento nº076/2021, de autoria do vereador Paulo Eduardo 
Costa de Oliveira, que foi distido pelo autor da matéria e pelos 
vereadores Nilziele da Conceição, Dionete Moraes Peniche, Iranilson 
Trindade, Leandro Henrique, Junil R. Faro. Não havendo mais 
discussão foi sebmetido a votação, sendo aprovado por unanimidade 
dos vereadores presentes, com a inclusãodos vereadores Nilziele da 
Conceição Corrêa, Dionete Moraes Peniche, Leandro Henrique C. da 
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Rocha, Junil ramos Faro. Submeteu a discussão e votação o 
Requerimento nº077/2021, de autoria da vereadora Kelly Fernanda 
da S. Felix de Almeida, que foi distido pela autora da matéria e pelos 
vereadores Nilziele da Conceição, Paulo Eduardo, Edeval Barra, 
Marcio Martins, Bruno Quaresma, Alexandre Pinheiro…. Não havendo 
mais discussão foi sebmetido a votação, sendo aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos 
vereadores Nilziele da C. Corrêa, Paulo Eduardo C. de Oliveira, Edeval 
P. Barra, Bruno Medeiros Quaresma, Alexandre Pinheiro Paes. 
Submeteu a discussão e votação o Requerimento nº078/2021, de 
autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, que foi distido pelo 
autor da matéria e pelos vereadores Nilziele da Conceição, Paulo 
Eduardo, Dionete Moraes, Edeval P. Barra, Junil R. Faro, Alexandre 
Pinheiro. Não havendo mais discussão foi sebmetido a votação, sendo 
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão 
dos Vereadores Nilziele da Conceição Correa, Paulo Eduardo C. de 
Oliveira, Dionete moraes Peniche, Edeval pareira Barra, junil Ramos 
Faro, Alexandre Pinheiro Paes e Eliomar Cruz da Silva.  Submeteu a 
discussão e votação o Requerimento Verbal de autoria do Vereador 
Edeval Pereira Barra, solicitando a revitalização da Rua José 
Augustinho Dourão – Bairro da Pedreira, que foi discutido pelo autor 
da matária e pelo vereador Paulo Eduardo. Não havendo mais 
discussão foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Submeteu a discussão e votação o  Requerimento Verbal de autoria 
do Vereador Alexandre Pinheiro Paes, solicitando a do Ramal Santo 
Antonio, na região do Jambuaçú, que foi discutido pelo autor da 
matária. Não havendo mais discussão, foi submetido a votação, sendo 
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão 
do vereador Paulo Eduardo C. de Oliveira. Nesse momento a senhora 
presidenta facultou a palavra aos senhores vereadores: Vereadora 
Nilziele Nilziele da Conceição Corrêa, saudou todos, se solidarizou 
com a família do senhor “Gurijuda” que faleceu de Covid-19,  e 
solicitou  que esta Casa  enviasse carta de pesar á familia. Disse que 
muitas pessos ainda não se deram conta da gravidade dessa doença, 
pediu que as pessoas tomem mais cuidado. Disse que as pessoas que 
estão fazendo fiscalização na entrada da cidade não estão 
trabalhando corretamente e realmente verifique a pressão arterial das 
pessoas, verifiquem se realmente o morador é do municipio, solicitou 
a essas pessoas que façam seu trabalho como realmente deve ser 
feito. Vereadora Dionete Moraes Peniche, saudou todos, disse que 
está se vivendo uma Legislatura diferente da anterior, de mais união e 
de mais harmonia entre os poderes Legislativo e Executivo. Se 
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solidarizou com a familia do senhor Gurijuba, pela perda do mesmo. 
Disse que precisamos olhar mais para o proximo, e os Parlamentres 
devem aproveitar a oportunidade que o povo lhes deu e cada dia mais 
trabalhar em prol do povo e se unir mais em prol do povo, 
independente de bandeira politica. Disse que ficou triste de ver que a 
politicahem ainda existe, pois estamos vivendo um momento dificil e 
aida existem pessoas se preociupando em rivalidade, em atacar os 
vereadores da situação. Disse que enquanto parlamentar está fazendo 
o que pode não deixa de trabalhar, de visitar as comunidades e de 
lutar por melhorias. Agradeceua a prefeita por ter atendido seu 
requerimento solicitando melhorias pra comunidade Aguapé. Falou 
que a prefeita já está colocando no cronograma a  ação Itinerante na 
região do Aguapé. Pediu que possamos ser mais consciente e relação 
a prevenção da Pandemia. Pediu ao Executivo que possa voabilizar 
uma fiscalização no interior, pois muitas comunidades não tem 
consciência e os bares geralmenteestão estão lotados. Vereador Paulo 
Eduardo Costa de Oliveira saudou todos. Disse que sua intenção 
como vereador é sempre votar em favor dos interesses da comunidade 
e jamais votar  contra sobretudo na região do Jambuaçú, onde por 
mais de trinta anos sua família teve representante naquela região. 
Disse que não é situação mais trata a politica com responsabilidade e 
nesta Casa se discute as ideias, está feliz de ver a forma que está 
vendo as coisas acontecerem no Jambuaçu, por ser filho daquela 
terra, e que hoje vê coisas acontecerem na região que jamis viu 
aconter, como por exemplo  a questão do sistemade água. Disse que 
não consegue compreender o motivo do vereador Marcio não ter lhe 
incluido em seu requerimeto, mas respeita a decisão do vereador. 
Disse que não tinha puverização na região, e só esse ano já foram 
feitas duas vezes  na região do jambuaçu. Falou da ponte da Santa do 
Alto chegou a cair, mas os moradores com recursos próprios 
conseguiram deixar a mesma trafegável novamente. Parabenizou o 
veredaor Marcio pela solicitação de construção de praças no interior. 
Parabenizou os amigos aniversariantes da semana. Vereador Bruno 
Medeiros Quaresma saudou todos, se solidarizou a familia do senhor 
Gurijuba, que faleceu de Covid-19e todos que perderam seus ente 
queridos . Disse que o municipio de Moju está disponibilizando vacina 
pra população e os municipes naõ estão vindo se vacinar. pediu aos  
vereadores que divulguem em suas redes sociais e compartilhem as 
informações sobre a vacinação, pois sabemos que só teremos nossa 
vida normal de volta se todos se vacinarem. Parabenizou a prefeita 
Nilma Lima pelo excelente  trabalho de combate a Covid-19. Disse que 
está sendo feito um trabalho muito grande na área da saúde  graças 
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aos quatro postos de saúde que foram reabertos, e mais dois novos 
postos,  um já foi inaugurado na comunidade Boa Esrança e outro 
será inaugurado no condomínio Laércio Barbalho. Agradeceu ao 
Governo do estado que em parceria com o governo municipal,  pela 
construçlão do hospital de Moju, que vai proporcionar que tenhamos 
em Moju uma maternidada. Disse que o Hospital Divino irá receber 
uma reforma completa e será  transformado em maternidade. 
Agradeceu a prefeita Nilma pelos trabalhos que vem desenvolvendo  
no municpio.  Citou as praças que estão sendo constuidas,  e falou 
que hoje  sente orgulho de andar pela cidade e ver que está cada dia 
mais bonita, Agradeceu ao governador Helder Barbalho, a prefeita 
Nilma Lima, oao chefe da Casa Civil Iran Lima e ao futuro deputado 
Iran Lima Filho, e disse que Moju estáde braços abertos para o 
desenvolvimento. Parabenizou os vereadores pelos seus trabalhos, 
pois etstá vendo os vereadores andando pelo municipio e isso fica 
claro que ninguém está legislando para seus eleitores e sim para o 
municipio. Disse que todos os requerimentos aprovados nesta casa 
são para benefício da população mojuense, pois foi pra isso que a 
população renovou a Câmara de Moju. com idéias novas e um jeito de 
trabalhar diferente, mais ainda teêm uma missão muito grande de 
melhorar cada dia mais a vida da populkação mojuense. Vereador 
Edeval Pereira Barra saudou todos. Disse que a população precisa 
vim se vacinar, falou que o processo de vacinação estábastante 
adiantado, pela organização que a secretaria de saude. Disse que 
estiverm juntamente com a prefeita,  visitando o Posto de Saúde do 
condominio Laercio  Barbalho que em breve será inaugurado, citou 
varias obras que estão sendo feitas na cidade, e  com isso se vé a 
melhoria, E Parabenizou a prefeita Nilma Lima e o chefe da Casa Civil  
Iram Lima. Disse que hoje a prefeita está em Belém recebendo novo 
maquinarios. Disse que com a diminuição dos casos de covide voltou 
avisitar as Comunidades, pois só sabemos  dos problemas das 
pessoas, conversando e ouvindo suas necessidades. Disse que foi no 
Alto Moju, na escola São Sebastiaõ  juntamente com o engenheiro 
Flavio e a professora Leni miranda e o vereador Pretão, fazer o 
levantamento para que seja elaborado um Projeto de reforma e 
ampliação da mesmam  que a mutio tempo vem precisando de uma 
reforma, visitou também a escola Bom Futuro, o  Ponto Médico do 
ramal da Conduuto  que está precisando de reforma, mas está 
abastecido de remédio, de vacina de rotina. Disse que fica feliz, pois 
enquanto tem municipio que faltam  materiais nos hospitais, em Moju 
está sobrando. Disse que antigamente ouvia muito as pessoas  
reclamação que nõ Hospital Divino não tinha seringas,  e hoje isso 
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não acontece mais. Disse que o ex prefeito Iram Lima deixou  a 
prefeitura com todos os Postos de Saúde  funcionando, e logo depois 
fecharam,  e Moju começou a andar pra trás na quetão da saúde. 
Dusse que Moju tinha um elevado número de alunos, mas quando a 
prefeita Nilma assumiu deu uma diminuida, e hoje a secretaria de 
educação está fazendo um levntamento, pra quando a pandemia 
passar a educação volte a atender os alunos. Disse que hoje o 
pagamento doa funcion´parios está sendo feito em dia, e com isso se 
percebe o municipio de Moju está avançando. Disse ao povo que a 
pandemia ainda continuia e pediu as pessoas que continuem se 
prevenindo. Vereador Marcio de Castro Martins, saudou todos, 
agradeceu aos funcionarios da Fisioterapia do Laboratorio Municipal 
pelo otimo atendimento. Parabenizou vários empreários de Moju. Se 
solidarizou a família do senhor Gurijuba que faleceu de covide – 19, 
soliciou as pessoas que se cuidem porque a pandemia ainda não 
acabou. Parabenizou a prefeita Nilma e o Secretário de Saúde por 
todas as ações que estão acontecendo, principalmente no interior com 
as ações Itinerantes. Falou de alguns amigos que tiveram Covid e 
ficaram com sequelas, pediu às pessoas que se facinem,  pois é nossa 
única esperança de que as coisas voltem a funcionar normalmente. 
Agradeceu a amiga Simone Conceição que o acampanhou até o 
escritório do senhor Pina, diretor da Marborges onde o mesmo 
assumiu o compromisso  na questão  da reforma da ponte do Santan 
do Alto, assim como as reformas das pontes da Trindatde, do Xiteua, 
e do Caratateua.  Vereadora Eliomar Cruz da Silva, saudou todos, 
disse que seu intuito sempre será seguir em direção ao 
desencolvimento de Moju. Parabenizou os vereadores por todos os 
requerimentos colocados nesta Casa, pois todos são d einteresse da 
população. Disse que temos uma prefeita que tem responsabilidade 
muito grande, ainda mais na a questão da pandemia, onde as pessoas 
estão sendo atendidas, tem o remédio, mesmo não sendo fácil a 
entrega desses medicamentos,parabenizou a prefeita que em meio a 
tudo issoainda está conseguindo fazer obras, citou o Posto de Saúde e 
a Praça do Condomínio Laércio Barbalho que dentro de alguns dias 
serão inaugurados, citou também várias outras obras que está em 
andamento na cidade. Disse que nesse momento a prefeita Nilma está 
em Belém para receber vários maquinários para a agricultura do 
municipio, e ainda vai receber mais duas máquinas e caminhões, 
uma emenda do ex deputado Iram Lima. Agradeceu ao Chefe da Casa 
Civil Iran Lima que muito tem construído para o desenvolvimento do 
Municipio. Disse que já está sendo feito o Projeto de construção do 
Hospital do Estado no municipio. Citou algumas pessoas que fizeram 
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emendas para beneficar o municipio. Se solidarizou com as famílias 
que perderam seus entes queridos para a Covid-19, como foi o caso 
do seu Gurijuba e do seu Gordo do Jupuubinha, que foi uma pessoa 
que empre ajudou essa vereadora. Agradeceu as pessoas que 
acompanham os trabalhos da Câmara atraés dasredes sociais. Disse 
que a Câmara de Moju sempre vai está a favor do que é correto fazer 
em favor da população. Pediu as pessoas pra irem se vacinar, pois é 
uma esperança para que essa doença desapareça. Parabenizou a 
equipe da Secretaria de Saúde que está levado ação itinerante contra 
a Covid-19, e tem trabalhado incansavelmente. Parabenizou também 
todas as equipes de segurança que fazem a fiscalização nas ruas.dise 
que não é a favor que as igrejas fiquam fechadas, mas acredita que 
temos que ter coerencia com o número de pessoas dentro das Igrejas. 
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, 23/04/2021. 
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