
ATA DA 17^ SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21^
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 25 DE
JUNHO DE 2021, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 25 (vinte e cinco) do mês de junho 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 a Vice-presidenta 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, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Leandro

O 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: Parecer Conjunto n9010/2021, das
Comissões de Finanças e Orçamento e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
referente ao Projeto de Lei ne 004/2021, de autoria do Executivo Municipal, que cria a Lei
de Diretrizes Orçamentárias do Município de Moju para o Exercício Financeiro de 2022,
Relatório da Comissão de terras Obras e Serviços Públicos, Plítica Urbana, Política Agrícola e
Mineral; Oficio dasecretraia Municipal de Transporte. Dando prosseguimento, a senhora
presidenta determinou que fosse feita a segunda chamada para verificação de quoru
constatando-se a presença dos Vereadores: Alexandre Pinheiro Paes-PSC, Aurino Alve
Pereira-MDB, Bruno Medeiros Quaresma-PL, Cimira Eulália da Cruz Souza-PS
Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MD
Iranilson Trindade da Silva-PL, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Leandr
Henrique Cardoso da Rocha-PSDB, Márcio de Castro Martins-PSC, Nilziele da Conceiçã

^ Corrêa- PSB, Paulo Eduardo Costa de Oliveira-PT, Raimundo Edson Duarte Malcher
C y MDB. Em seguida a senhora presidenta submeteu a discussão a Ata da Sessão Ordinári

anterior, não havendo discussão a mesma foi submetida a votação, sendo aprovada po
unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida a presidenta submeteu a discussão

segunda votação o Parecer Conjunto ne010/2021 e o Projeto de Lei ne 004/2021, d
autoria da Chefe do Poder Executivo Municipal, que cria a Lei de Diretrizes Orçamentárias d
Município de Moju para o Exercício Financeiro de 2022. Não havendo discussão, foi a votação,
sendo aprovado por unanimidade dos veredaores presentes. Expediente Oral:
Vereador Bruno Medeiros Quaresma, saudou todos, falou da Inauguração de mais duas
Escolas e três Praças no município de Moju, isso é compromisso com a população mojuense.
Disse que esteve no Gabinete do Governador juntamentecom colegas veredaores, para a
assinatura de convênio para início dos trabalhos de pavimentação asfática da PA 252 (estrada
da Sococo). Disse que costuma dizer que a prefeita Nilma Lima está resgatando o orgulo de
pertencer a essa terra. Disse que num futuro muito próximo teremos a reforma da

aternidade Divino Espirito Santo e do Hospital Municipal. Agradeceu a prefeita Nilma e ao
hefe da Casa Civil pelo esforço emconseguir benefícios para nosso município. Disse que a
andemia ainda não acabou, e fez um apelo a população que vá se vacinar. Vereador Edeval
ererira Barra, saudou todos e disse que essasemana foi de mauitas inaugurações em Moju, e
so é um compromisso que o grupo 15 tem com a população mojuense. Disse que estivem em
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belém no Gabinete do Governador presenciando a assinatura do Convênio para pavimentação
da PA 252 até a Socôco. Disse que tem certeza que nesse primeiro período que está se
encerrando, fez o melhor para o povo, e está trabalhando para melhorar a vida da
população.agradeceu aunião dos vereadores, e quem ganha com isso é o povo de Moju. Pediu
apopulçaõa que vá se vacinar, pois a Covid-19 é uma realidade, e a vacina pode nos proteger
desse virus. Veredaor Paulo Eduardo Costa de Oliveira, saudou todos, pediu a população
mojuense que vá se vacinar, falou dos aniversariantes de sua família. Disse que mesmo no
recesso irá trabalhar, ouvindo as necessidades da Comunidade, para trazer até o executivo
etentar solucioná-las. Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, saudou todos. Falou que
nesse primeiro semestre andou bastante nas comunidades. Disse que o primeiro semestre foi
demuitotrabalho na área da saúde com investimento e postos de saúde reaberto. Falou da
assinatura do Convêncio para pavimentação da PA 252 até a Sococo e para sinalização da
cidade. Disse que foram entregues várias máquinas para atender a Agricultura. Agradeceu a
parceria do Chefe da Casa Civil Iram Lima e ao Iranzinho pelaparceria. Pediu as pessoas que
vá se vacinar pois e de extrema importância para a saúde de todos. Vereadora Cimira Eulália
da Cruz Souza, saudou a todos e agradeceun aos veredaores pela harmonia entre si, agradeceu
aos funcionários da casa. Disse que irá continuar trabalhando na região do alto Moju. Disse
que fica feliz em Ver a Prefetita deixandouma semente em cada canto do município.
Agradeceu ao povo que lhe deu a o portunidade de estar nessa Casa, e essa vereadora está
fazendo seu papel. Disse que está pedindo que o povo do Alto Moju venha se vacinar.
Parabenizou aos vereadores, e que tenham um mês de férias, mais também de muito trabalho.
Vereador Junil Ramos Faro, saudou todos, Disse que essa casa trabalhou bastante nesse
primeiro semestre, e esse mês de férias será na verdade de muito trabalho, falou das
inaugurações das praças dentro do município e isso gratificante fazer parte deum governo
que olha com carinho para a populção. Disse que ficou feliz em saber que as ruas de nossa
cidade serão sinalizadas, assim com da ordem de serviço para o asfaltamento da PA 252 até a
sococo. Agradeceu aos veredaores da Comissão de Terras e ao Secretário Ozéias Gordo pelo
apoio dado a Comissão, na visita que essa comissão fez na garagem. Pediu a população que vá
se vacinar. Disse que Moju está no rumo certo. Vereadora Kelly Fernanda da Silva Felix de
Almeida, saudou todos, disse que está andando em todo o município, agradeceu a prefeit
que está fazendo um grande trabalho no município, falou da assinatuda do Convênio para
asfaltamento da PA 252 até a sococo, e para sinalização das ruas de nossa cidade. Disee que
em julho vai andar ainda mais no município, agradeceu a mesa Diretora pelo trabalho
desenvolvido nessa casa, pediu as pessoas que vacinemO-se. Veredaor Alexandre Pinheiro
Paes, saudou todos, disse que infelizmenteo brasil atingil amarca de 500 mil vitimas da
covid-19. Agradecu o empeno da prefeita e do Chefe da Casa Civil por estarem trazendo
vacinas para o município. Parabenizou a prefeita por está concluindo o que foi prometido, e
falou de várias inaugurações de postos de saúde, de escolas, de praças e outros. Disse que
ficou muito feliz com a revitalização da Praça dos Estudantes, onde muitos jovens praticam

portes. Disse que esteve em Belém na companhia de alguns veredaores, no gabinete do
vernador para a assinatudado Covenio para pavimentação da PA 252 até a Sococo,
radeceu ao Chefe da Casa Civil Iram Lima pelo grande trabalho que vem desenvolvendo
incipalmente na região do Baixo Tocantins. Vereador Mareio de Castro Martins, saudou
os. Disse que essa semana foi muito produtiva para o município de Moju, falou da

Audiência Pública realizada nesta casa com representantes da Equatorial Energia. Disse que
esteve na casa Civil em compenhia de vereadores, da Prefeita e vice-prefeito, acompanhando a
assinatura do convênio para pavimentação da PA 252 [estrada da Sococo). Agradeceu pela
responsabilidade do governo municipal e de todo seu grupo com o povo
devançar,parabenizou a prefeita por todo trabalho, disseque esteve na Casa Civil para a
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Plenário Oscar Corrêa de Miranda - Moju / PA, 25/06/2021.

assinatura do convênio para Moju. Falou de vários trabalhos que serão realizados na área da
agricultura, como por exemplo o arado das terras dos agricultores, a implantação da fecularia.
Agradeceu aos eleitores que lhe confiaram o voto. Falou da vacina contra Covid-19, que é de
extrema importância, e pediu as pessoas que vá se vacinar. Falou da inauguração das praças
em nosso município. Vereadora Eliomar Cruz da Silva, saudou todos. Disse que está feliz,
pois apesar da pandemi,Moju Conseguiu a parabenizou a prefeita por todo trabalho. Disse que
esteve na Casa Civil, para a assinatura do convênio para pavimentação da PA 252( estrada da
Sococo), e fica feliz por ver a concretização desse sonho, agradeceu a Prefeita, o Governador e
o chefe da Casa Civil pelo compromisso com o povo, falou da sinalização das ruas da cidade
que serão feitas . Se solidarizou com a família do senhor Domingão da Embrapa, que era um
homem que defendia sua comunidade com muito afinco. Pediu as pessoas que se vacimem,
pois é o único meio de evitar essa doença. Parabenizou a prefeita, o Secretário de Saúde e o
enfemeiro Alam pela organização da vacinação. Agradeceu a todos e que possamos olhar para
o outro com humanidade. Nada mais havendo a tratar a senhora Presidenta deu por
encerrada a presente Sessão, e para constar mandou lavrar a presente Ata, que vai assinada
pela Presidenta, Vice-Presidenta, Secretário e demais Vereadores presentes na referida
Sessão, depois de lida e aprovada.
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