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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, 

ESTADO DO PARÁ, 21ª LEGISLATURA, 
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 
2021, AS 09:00 HORAS. 

 
Às 09:00 (nove) horas do dia 30 (trinta) do mês de abril do ano de 2021 (dois mil e 

vinte e um), no prédio do Legislativo Municipal, denominado Vereador “Lourival 
Tavares Cristo”, reuniu-se Ordinariamente a Câmara Municipal de Moju, sob a 
presidência da Vereadora Eliomar Cruz da Silva, que obedecendo as 

formalidades legais e regimentais em vigor, solicitou que o vereador Edeval 
Pereira Barra ocupasse a cadeira de Vice-presidente, e determinou que fizesse a 
chamada para verificação de quorum, constatando-se a presença dos Vereadores: 

Alexandre Pinheiro Paes – PSC, 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. Raimundo Edson Duarte Malcher 
– MDB. A senhora presidenta justificpou a Ausência dos veredaores Aurino Alves 

Pereira e Cimira Eulália da Cruz Souza. 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 nº079/2021, de autoria 
dos vereadores Raimundo Edson Duarte Malcher, Bruno Medeiros Quaresma, 
Aurino Alves Pereira,  Alexandre Pinheiro Paes, Edeval Pereira Barra, Eliomar 

Cruz da Silva, Cimira Eulália da Cruz Souza, Dionete Moraes Peniche, Kelly 
Fernanda F. da S. de Almeida, Junil Ramos Faro, Iranilsom Trindade da Silva e 

Márcio de Castro Martins, solicitando ao executivo a Instalação de Placas de 
Nomenclaturas de Vias e Logradouros Públicos, bem como a implantação de 
sinalização vertical e horizontal padronizada nas vias de nossa cidade; 

Requerimento nº080/2021, de autoria dos vereadores Dionete  Moraes Peniche, 
Bruno Medeiros Quaresma, Aurino Alves Pereira,  Alexandre Pinheiro Paes, 
Edeval Pereira Barra, Eliomar Cruz da Silva, Cimira Eulália da Cruz Souza, Kelly 

Fernanda F. da S. de Almeida, Junil Ramos Faro, Iranilsom Trindade da Silva, 
Márcio de Castro Martins e Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando ao 

executivo municipal a Reforma do Terminal Rodoviário Firminino da Silva Santos, 
localizo nesta cidade; Requerimento nº081/2021, de autoria da vereadora 
Nilziele da Conceição Correa, solicitando ao executivo municipal a 

Disponibilização de uma Casa que possa abrigar os Estudantes 
Universitários de Moju, que estudam em Belém e outra Casa em nossa 

Cidade, para atender os Moradores do Interior, que tenham quer 
pernoitar em nossa cidade; Requerimento nº082/2021, de autoria do 
vereador Marcio de Castro Martins, solicitando ao executivo a Reforma das 

Escolas  José Domingos do Nascimento e a Quadra Desportiva, Escola São Pedro 
(Chibe), Escola Santa Rita,   Escola do Igarapé Martinho e Escola Bom Jesus, 
neste município; Requerimento nº083/2021, de autoria do vereador Paulo 

Eduardo Costa de Oliveira, solicitando Solicitação de construção de Paradas de 
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ônibus ao longo do Ramal Primavera nas  comunidades: Areia Branca, 

Caratateua, Deus Proverá, Príncipe da Paz, São Miguel, Castanheira, Fazendinha, 
entrada da Santana do Alto, Bom Jesus, Laranjal e entrada da Trindade, bem 

como nas comunidades da PA 252, Curuperé, Vila União, Serrana, Vila 
Renatinha, ao longo do Ramal do Martinho, Severo, Bacuriteua e 
Castanhandeua, neste município; Requerimento nº084/2021, de autoria do 

vereador Edeval Pereira Barra, solicitando ao executivo a Recuperação e 
Terraplanagem dos Ramos São Sebastião e Sucutuba, localizados no  Alto Moju,  

neste município; Requerimento nº085/2021, de autoria do vereador Iranilson 
Trindade da Silva, solicitando a Reforma com ampliação, com construção de mais 
salas de aula, refeitório, quadra esportiva, biblioteca e o muro  da Escola Manoel 

Firmino  de Souza, localizada na comunidade Santa Maria do Trevo; 
Requerimento nº086/2021, de autoria dos vereadores Kelly Fernanda da S. F. 
de Almeida, Dionete Moraes Peniche, Bruno Medeiros Quaresma, Aurino Alves 

Pereira, Alexandre Pinheiro Paes, Edeval Pereira Barra, Eliomar Cruz da Silva, 
Cimira Eulália da Cruz Suoza, Junil Ramos Faro, Iranilsom Trindade da Silva, 

Márcio de Castro Martins e Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando ao 
executivo a construção de Pavimentação com Calcamento e Meio Fio na ao longo 
da Vila Sarapoi, e construção de uma Praça ao lado da Igreja São Francisco de 

Assis; Requerimento nº087/2021, de autoria dos vereadores Bruno Medeiros 
Quaresma, Aurino Alves Pereira, Alexendre Pinheiro Paes, Edeval Pereira Barra, 

Eliomar Cruz da Silva, Cimira Eulália da Cruz Souza, Dionete Moraes Peniche, 
Kelly Fernanda F. da S. de Almeida, Junil Ramos Faro, Iranilsom Trindade da 
Silva, Márcio de Castro Martins e Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando 

ao executivo municipal a implantação de uma Creche Municipal na cidade e 
Moju; Requerimento verbal de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, 
solicitando a secretaria de saúde que viabilize com urgência a conttratação de um 

Médico Cardiologista para o Municipio de Moju; Mensagem encaminhando o 
Projeto de Resolução nº002/2021, da Mesa Diretora que estima as Despesas de 

Manutenção e Investimentos deste Poder Legislativo para inclusão no Plano 
Plurianual – PPA, Quadriênio 2022/2025. Correspondência do Tribunal de 
Contas dos Municípios encaminhando a Prestação de Contas da Prefeitura 

Municipal de Moju do ano de 2007, de responsabilidade do Ex-Prefeito Iran 
Ataide de Lima. 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, 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, 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 nº079/2021, de autoria dos vereadores  Raimundo Edson Duarte 
Malcher, Bruno Medeiros Quaresma, Aurino Alves Pereira,  Alexandre Pinheiro 
Paes, Edeval Pereira Barra, Eliomar Cruz da Silva, Cimira Eulália da Cruz Souza, 

Dionete Moraes Peniche, Kelly Fernanda F. da S. de Almeida, Junil Ramos Faro, 
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Iranilsom Trindade da Silva e Márcio de Castro Martins, que foi discutido pelos 

vereadores Raimundo Edson D. Malcher, Junil R. Faro. Não havendo mais 
discussão, foi sebmetido a votação, sendo aprovado por unanimidade dos 

vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento 
nº080/2021, de autoria dos vereadores Dionete Moraes Peniche, Bruno Medeiros 
Quaresma, Aurino Alves Pereira, Alexandre Pinheiro Paes, Edeval Pereira Barra, 

Eliomar Cruz da Silva, Cimira Eulália da Cruz Suoza, Kelly Fernanda F. da S. de 
Almeida, Junil Ramos Faro, Iranilsom Trindade da Silva, Márcio de Castro 

Martins e Raimundo Edson, que foi discutidopelos vereadores Dionete Moraes 
Peniche, Nilziele da Conceição Corrêa, Paulo Eduardo C. de Oliveira, Iranilson T. 
da silva. Não havendo mais discussão, foi sebmetido a votação, sendo aprovado 

por unanimidade dos vereadores presentes,com a inclusão dos vereadores Nilziele 
da Conceição Corrêa, Paulo Eduardo C. de Oliveira. Submeteu a discussão 
votação o Requerimento nº081/2021, de autoria da vereadora Nilziele da 

Conceição Correa, que foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadores 
Bruno M. Quaresma, Paulo Eduardo C. de Oliveira, Marcio de C. Martins, 

Raimundo Edson D. Malcher, Junil R. Faro, Alexandre P. Paes, Leandro Henrique 
C. da Rocha, Dionete Moraes Peniche….. Não havendo mais discussão, foi 
sebmetido a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, 

com ainclusão dos vereadores Paulo Eduardo C. de Oliveira, Marcio de C. 
Martins, Raimundo Edson D. Malcher, Junil R. Faro, Alexandre P. Paes, Leandro 

Henrique C. da Rocha, Dionete Moraes Peniche.  Submeteu a discussão e votação 
o Requerimento nº082/2021, de autoria do vereador Márcio de Castro Martins, 
que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Nilziele da Conceição 

Corrêa, Raimundo Edson D. Malcher, Iranilson T. da Silva, Bruno M. Quaresma. 
Não havendo mais discussão, foi sebmetido a votação, sendo aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes,com a inclusão dos vereadores  Nilziele da 

Conceição Corrêa, Raimundo Edson D. Malcher, Iranilson T. da Silva, Bruno M. 
Quaresma. Submeteu a discussão e votação o Requerimento nº084/2021, de 

autoria do vereador Edeval Pereira Barra, que foi discutido pelo autor da matéria 
e pelos vereadores Raimundo Edson D. Malcher, Paulo Eduardo C. de Oliveira, 
Iranilson T. da Silva e Eliomar C. da Silva. Não havendo mais discussão, foi 

sebmetido a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, 
com a inclusão dos vereadores Raimundo Edson D. Malcher, Paulo Eduardo C. 
de Oliveira, Iranilson T. da Silva, Eliomar Cruz da Silva, Leandro Henrique C. da 

Rocha. Submeteu a discussão e votação o Requerimento nº083/2021, de 
autoria do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, que foi discutido pelo autor 

da matéria e pelos vereadores Nilziele da C. Corrêa, Junil R. Faro. Não havendo 
mais discussão, foi sebmetido a votação, sendo aprovado por unanimidade dos 
vereadores  presentes,  com a inclusão dos vereadores Nilziele da C. Corrêa e 

Junil R. Faro. Submeteu a discussão e votação o Requerimento nº085/2021, de 
autoria do vereador Iranilson Trindade da Silva, que foi discutido pelo autor da 

matéria e pelos vereadores Dionete M. Peniche, Paulo Eduardo C. de Oliveira, 
Raimundo Edson D. Malcher eMarcio de C. Martins. Não havendo mais 
discussão, foi sebmetido a votação, sendo aprovado por unanimidade dos 

vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Dionete M. Peniche, Paulo 
Eduardo C. de Oliveira, Raimundo Edson D. Malcher e Marcio de C. Martins. 
Submeteu a discussão e votação o Requerimento nº086/2021, de autoria dos 

vereadores Kelly Fernanda da Silva Felix de Almeida, Dionete Moraes Peniche, 
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Bruno Medeiros Quaresma, Aurino Alves Pereira, Alexandre Pinheiro Paes, Edeval 

Pereira Barra, Eliomar Cruz da Silva, Cimeira Eulália da Cruz Suoza, Junil 
Ramos Faro, Iranilsom Trindade da Silva, Márcio de Castro Martins e Raimundo 

Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelos vereadores Kelly Fernanda da S. F, 
de Almeida, Bruno M. Quaresma, Raimundo Edson D. Malcher, Nilziele da C. 
Corrêa. 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 nº087/2021, de 

autoria dos vereadores Bruno Medeiros Quaresma, Aurino Alves Pereira, 
Alexandre Pinheiro Paes, Edeval Pereira Barra, Eliomar Cruz da Silva, Cimira 
Eulália da Cruz Suza, Dionete Moraes Peniche, Kelly Fernanda F. da S. de 

Almeida, Junil Ramos Faro, Iranilsom Trindade da Silva, Márcio de Castro 
Martins e Raimundo Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelos vereadores 
Bruno M. Quaresma, Paulo Eduardo C. de Oliveira, Nilziele da C. Corrêa e 

Eliomar Cruz da Silva. Não havendo mais discussão, foi submetido a votação, 
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos 

vereadores Paulo Eduardo C. de Oliveira, Nilziele da C. Corrêa. Encaminhou para 
a Comissão de Finanças e orçamento o Projeto de Resolução nº002/2021, da 
Mesa Diretora que estima as Despesas de Manutenção e Investimentos deste 

Poder Legislativo para inclusão no Plano Plurianual – PPA, Quadriênio 
2022/2025, para analise e emissão de Parecer no Prazo legal. Encaminhou 

para a Comissão de Finanças e orçamento a Prestação de Contas da Prefeitura 
Municipal de Moju do ano de 2007, de responsabilidade do Ex-Prefeito Iran 
Ataide de Lima, para analise e emissão de Parecer no prazo legal. Nesse momento 

o vereador Leandro solicitou que esta casa envie ofício a Equatorial Energia, 
solicitando uma reunião com a mesma, para tratar assunto referente as 
constantes quedas de energia que estão ocorrendo no municipio de Moju. Em 

questão de ordem o vereador Bruno Quaresma solicitou que esta casa encaminhe 
ofício às Agências Bancárias do municipio, solicitando informações em relação 

aos Caixas Eletrônicos dessas agências, que em sua maioria não funcionam como 
deveriam. Nesse momento a senhora presidenta  facultou a palavra aos senhores 
vereadores: Vereador Edeval Pereira Barra,  saudou todos e disse que como 

vereador desse municipio está fazendo seu trabalhao,  na pandemia teve que 
parar com as visitas nas comunidades, mais agora voltou com suas visitas. Disse 
que esteve no Alto Moju , juntamente com a equipe da Secretraia de Educação, 

em visita na escola da  comunidade São Sebastião e em outras escolas do Alto 
Moju, esteve também na região dos Quilombolos visitando o Posto de Saúde, onde  

pode constatar que omesmo está abastecido com  vacinas de rotina,  e 
equipamentos de primeiros socorros para atender os moradores da região. Disse 
que a prefeita Nilma Lima vem tratando as pessoas com humanidade, esteve 

juntamente com a mesma  visitando as praças que estão sendo construidas na 
cidade. Disse que as coisas estão acontecendo porque existe um grupo de 

vereadores unidos e trabalhando juntamente com a prefeita. Falou sobre o dia 
primeiro de maio, dia do trabalho,  e parabenizou todos os trabalhdores, onde 
muitos estão passando por dificuldade financeira, pois não é fácil conversar com 

um pai de família,  e mesmo dizer que está sedenpregado. Disse que está a 
disposição do povo de Moju para buscar a solução dos problemas do municipio. 
Vereador Alexandre Pinheiro Paes,  saudou todos e disse que,  infelizmente os 

casos de Covide-19 vem aumentando, mas graças a Deus em nosso municipio 
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numero de casos é baixo, e no Pará. Parabenizou a equipe do Governo do Estado, 

em especial o Chefe da Casa Civil, que está à frente de todo essse traabalho. 
Pediu as pessoas que já tomaram a primeir dose da vacina, que voltem para 

tomara segunda dose. Falou qua avacinação já começou em toda a região dos  
Quilombolas. Disse que já foi aprovado o requerimento para a reforma do Posto 
de Saúde dos quilombolas, esteve visitendo a região, e levou essa informação aos 

moradores . Parabenizou a prefeita Nilma Lima, que esta conseguindo consiliar a 
questão da vacinação e das obras no munivipio. Vereador Iranilson Trindade da 

Silva, saudou todos e parabenizou a prefeita Nilma Lima, que está mostrando 
competência com o trabalho,  onde anda vê as pessoas falando do trabalho dos 
vereadores, que estão trabalhando em grupo. Falou  que está sesenvolvendo um 

trabalho nas  comunidades Jupuuba e Vila da Paz, onde sempre é bem acolhido 
pelos moradores,e o que o que for melhor para o povo, esse vereador irá fazer. 
Disse que se sente honrado em fazer parte o grupo de pessoas que querem 

compromisso com o municipio de Moju, pois foram eleitos pra fazer melhorias 
para o povo. Veredaor Raimundo Edson Duarte Malcher, saudou todos, 

agradeceu a sua família e as pessoas que o elegeram , e os amigos vereadores. 
Disse que quando vai em visita à algumas comunidades, alguns vereadores já 
passaram por lá,  e esse veredaor fica feliz, pois vê um grupo de vereadores 

comprometidos com o povo. Parabenizou a prefeita Nilma Lima que  tem andado 
muito pelo municipio,  e tem certeza que juntamente com  governo do estado, o 

chefe da Casa Civil e o Iranzinho irá fazer muito pelo municipio. Disse que o 
Brasil ultrapassou a marca de quatrocentos mil mortos pela covide-19. A prefeita 
Nilma tem uma equipe na Secretaria de Saúde que tem levado a vacinação pelo 

interior de municipio. Acredita que essa pandemia vai passar, e tem crteza que 
Vereadores vão estar juntos da populçao. Falou das serrarias que empregavam 
muitas pessoas,e por causa da pandemia  estão  fechando, causando 

desempregos. Mesmo assim Disse que dia primeiro de maio ainda temos muito a 
comemourar. Falou dos multirões que serão feitos na soledade. Falou que vai 

estar juntamente com uma equipe da SEMED, em visita à algumas comunidades  
na região do Baixo Moju. Desejou um otimo dia dos trabalhadores para todos. 
Pediu a senhora presidenta que na proxima semana seja feito algo diferente para 

homenagar as mães. Vereador Bruno Bruno Medeiros Quaresma, saudou todos, 
agradeceu ao Procurador do municipio Dr. Gabriel,  que tem trabalhado 
incasalvelmente pra ajudar a administração na parte jurídica. Disse que 

recentemente saiu a Portaria nº 003/2021, em relação a complementação que a 
União faz ao FUNDEB municipal, que rebaixava o valor anual mínimo por aluno 

de R$ - 3.589, 87 (três mil quinhento e oitenta e nove reais e oitenta sete 
centavos) para R$ - 3.349,56 (três mil trezentos e quarenta e nove reais e 
cinquenta e seis centavos), e o Dr. Gabriel entrou com uma ação para que o 

municipio de Moju não fosse prejudicado no final do ano de 2021 com o total de 
R$ - 5.884.507, 75.(Cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sete 

reais e setenta e cinco centavos),  Lamentou a  Nº 002/2021, do governo federal 
que trata do não repesse da complementação da União ao FUNDEB aos estados 
do Pará e Rio de Janeiro, onde iremos perder mais de R$ - 5.000.000,00,( cinco 

milhoes)  e se o Dr. Gabriel e a Prefeita Nilma Lima não tivessem ingressado  com 
uma ação, o municipio de Moju estaria perdendo R$-12.000.000,00 (doze 
milhões), e isso implica no pagamento dos servidores da da educação, na 

manutenção dos serviços e nas obras da educação. A respeito do requerimento 
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052/2021,  apresentado por esse vereador, que solicita ao executivo municipal 

uma  ação itinerante no território Quilomblola, em relção ao Combate a 
Pandemia, prevenção e vacinação,  ressaltou a luta das Associações para 

conseguir a vacina para o povo quilombola.  Disse que infelizmente temos uma 
questão de logistica, e é necessário obedecer as determinações da Organização 
Mundial da Saúde e as determinações do Ministério da Saúde, da secretaria 

Estadual de Saúde e da secretaria municipal de saúde em relação a vacinação.  
Disse que esteve presente juntamente com a vereadora Nilziela e outros 

vereadores na comunidade Ribeira, onde foi dado o pontapé inicial para a  
vacinação do povo quilombolola, no Brasil, apenas quatro por cento do povo 
quilombola havia recebido a vacinação, e o municipio de Moju vai vacinar toda a 

população Quilombola acima de dezoito anos, já imunizou toda sua população 
indígena. Disse que esse é um momento de nos unirmos.e nos colocar no lugar 
do outro, pois precisamos levar a campanha da vacinação. Disse que o municipio 

de Moju está a frente de muitos municipios do Brasil, na questão da vacinação, 
graças a prefeita Nilma que tem trabalhado de forma incanável pra trazer a 

vacina pra que possa ser imunizada toda a população. Disse que o Posto da Casa 
Familiar Rural, a anos não passa por uma reforma, mas a administração atual  
vai conseguir  fazer essa reforma , graças a união dos parlamentares dessa Casa.  

Disse que deixa seu mandadto de Vereador a disposição de todas as 
Comunidades tradicionais, Associações que tenham interesse em converssar com 

esse vereador e de toda população mojuense. Vereadora Nilziele da Conceição 
Correa, saudou todos e parabenizou todos os vereadores pelos requerimentos 
colocados nesta Casa. Disse que nunca gostou de política, pela questão da 

politicagem que existe, mas colocou seu nome a disposição da população com a 
intenção de fazer uma nova politica em Moju. Disse que é descendente 
Quilombola e fica muito feliz com a questão da vacinação pro território  

quilimbola, agradeceu a equipe de vacinação que está trabalhando 
incansavelmente, falou da importancia  dessa vacina para salvar vidas, onde 

muitas pessoas não tiveram a oportunidade de tomar a vacina e perderam suas 
vidas. Disse que acha importante as visitas nas comunidade pra ver as 
necessidades dos postos de saúdes, das escolas, dos ramis  mesmas, pois o 

vereador está pra fazer esse trabalho. Vereador Paulo Eduado Costa de 
Oliveira, saudou todos e disse que está gradativanmente voltando a visitar as 
comunidades, está dialogando muito com seus deputados. Disse que esteve  

fiscalizando as ações de vacinação, parabenizou o enfermeiro Alan que  está a 
frente da equipe de vacinação, fica feliz em ver que a questão da vacinação está 

funcionando, mas infelizmente é necessário  fazer mais divulgação dentro das 
Comunidades, esteve também na Sococo e ficou muito feliz com o atendimento,  
visitou também a comunidade Olho Dágua - km 50, onde os moradofres 

informaram que a vacinação só não teve êxito por falta de divulgação. Disse que 
visitou a Comunidade Boa Esperança – Km 50, parabenizou a coordenadora do 

Posto de Saúde daquela Comunidade que está realizando um excelente trabalho, 
onde esse vereador foi bem recebido. Parabenizou os trabalhadores de Moju pelo 
dia do trabalho, ressaltou que esteve juntamente com a vereadora Nilziele, 

visitando as comunidades Quilombolas, pois foi procurado pelos coordenadores 
de Associações, que lhe informaram da medida da DPF 742, que os memsos 
conseguiram junto ao STF, pra dar prioridade a vacinação do povo Quilombola, 

em visita a Comunidade Nossa Senhora das Graças observaram algumas 
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situações, onde os moradores  disseram que o Posto de Saúde da  comunidade 

está abastecido de medicamentos, mas  antigamente eram feitos vinte 
atendimentos por semana, eram feitos atendimentos de casos específicos e hoje 

não tem mais. Disse que visitou também o Posto de Saúde da Vila São Manoel, 
fiscalizou a ação queteve na Oxici da Ribeira, onde encontrou o vereador Bruno e 
foram solicitados a fazer uma reunião com ps coordenadores da CONAG e os ACS 

da região, onde osmesmos lhe falaram da medida da DPF. Parabenizou os 
movimentos Quilombolas pela luta. Vereadora Eliomar Cruz da Silva, saudou 

todos, parabenizou todos os trabalhadores em decorrência do dia 1º de maio, dia 
do trabalho, se sesolidarizou a todas as  pessoas que estão desempregadas por 
causa da pandemia. Disse que essa semana esteve juntamente com a prefeita 

Nilma Lima esteve com o superitendente do INCRA, para falar sobre as parcerias 
do municipio com essa entidade, e outras ações que estarão acontecendo no 
municipio, onde na oportunidade a  prefeita Nilma assinou  o plano de trabalho e 

a adesão à alguns programas que estão sobre o comando do INCRA, que assinou 
termo de cooperação com o ITERPA, com isso as coisas ficarão mais fáceis e 

benéficas para o povo, e essa vereadora espera que tudo isso dê certo e funcione 
exatamente como o proposto. Disse que ano passado já teve uma equipe da Casa 
Civil, coordenada pelo ex deputado Lélio que  visitou alguns bairros da cidade e 

também a Sococo,  fazendo levantamento dessas áreas para titulação, e esse 
trabalho teve que ser parado por conta da Pandemia. Disse que esteve  

juntamente com a prefeita e alguns vereadores  visitando as obras de construção 
e revitalização de praças na cidade, parabenizou a prefeita por essas obras. Falou 
que quando terminou a eleição foi chamada na empresa pra contribuir com a 

construção dessa torre da TIM na Vila Nova Vida, e essa vereadora correu atrás e 
com a colobaraçao da prefeita e de outros parceiros, hoje a Torre já está 
funcionando, agradeceu atodos os envolvidos e a prefeita que não mediu esforços 

para que isso acontecesse. Agradeceu a equipe da Saúde que tem enfrentado a 
pandemia de perto, pois são pessoas envolvidas diretamente com o paciente e 

arriscam a vida pra cuidar da comunidade, ainda tem muito trabalho pois poucas 
pessoas estão indo se vacinar, parabenizou a região Quilombola que ganhou o 
direito de der vacinada. Disse que existen uma recomendação do Governo Federal 

na questão da vacinação, essa vereadora acredita que o governo do estado e o 
governo municipal estão fazendo o possível para que a vacina chegue a todas as 
pessoas. Falou que a equipe de segurança que essa semana foi vacinada. 

Agradeceu a equipe de trabalho da Câmara e os parabenizou pelo dia do trabalho. 
pediu as pessoas que não percam a oportunidade de se vacinar. 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, 30/04/2021. 

 
Eliomar Cruz da Silva                    Edeval Pereira Barra 

Presidenta                                           Vice- Presidente 
 

Bruno Medeiros Quaresma 

Secretário 
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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, 
ESTADO DO PARÁ, 21ª LEGISLATURA, 

REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 
2021, AS 09:00 HORAS 

 

 
 

Alexandre Pinheiro Paes                  Leandro Henrique Cardoso da Rocha 
 
 

Dionete Moraes Peniche                   Márcio de Castro Martins 
 

 

Iranilson Trindade da Silva               Nilziele da Conceição Correa 
 

 
Junil Ramos Faro                             Paulo Eduardo C. de Oliveira 

 

 
Kelly Fernanda da S. F. de Almeida   Raimundo Edson D. Malcher 

 
 
 

 
 
 


