
ATA DA 16^ SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21^
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 18 DE
JUNHO DE 2021, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 18 (dezoito) 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 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. Em seguida foi feita a leitura do expediente constante da pauta assim
discriminado: Parecer Conjunto ng010/2021, das Comissões de Finanças e Orçamento e

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de Lei nQ 004/2021, de
autoria do Executivo Municipal, que cria a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de
Moju para o Exercício Financeiro de 2022. Nesse momento a senhora presidenta 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, 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 Henrique Cardoso da Rocha-PSDB,
Márcio de Castro Martins-PSC, Nilziele da Conceição Corrêa- PSB, Paulo Eduardo Costa
de Oliveira-PT. Nesse momento a senhora presidente juntificou a ausência dos veredaores
Raimundo Edson D. Malcher e Junil Ramos Faro. Em seguida 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. Em seguida a presidenta
submeteu a discussão e primeira votação o Parecer Conjunto ne010/2021 e o Projeto de Lei

nQ 004/2021, de autoria da Chefe do Poder Executivo Municipal, que cria a Lei de Diretrizes
Orçamentárias do Município de Moju para o Exercício Financeiro de 2022, que foi discutido
pelos vereadores Edeval Pereira Barra e Eliomar Cruz da Silva. Não havendo mais discussão, foi
a votação sendo aprovado por unanimidades dos veredaores presentes. Em questãpo de ordem -^
o vereaor Leandro Henrique solicitou um minuto de silencia em decorrência da senhora Maria
da Glória e a todas as pessoas que faleceram no decorrer dessa semana, e que esta casa enviasse
carta de condolências à família. A vereadora Eliomar citou também o falecimento da mãe do Ex

ereador Gersinho. Expediente Oral: Cimira Eulália da Cruz Souza, saudou todos, agradeceu
prefeita pelo posto de Saúde que dará os primeiros socorros na saúde dos moradores da Vila
nviral. Disse que realmente a prefeita está trabalhando na cidade e no interior, e essa
readora fica feliz, e pede a Deus que interceda por ela que trabalha para todos. Disse que fica

liz em ver a região do Alto Moju ser olhada com carinho, e acredita que onde tem uma grande
mulher, tem um grande homem e temos o Chefe da Casa Civil Iran Lima. Disse que em breve
será inaugurada a escola do Enviral, graças ao esforço e trabalho da Prefeita, e essa veredaora
vem observando o esforço e a luta para a inauguração da escola do Apeí e do Santa da Baixo, e
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isso é compromisso com o povo de Moju. Disse que esteve na Secretaria de Agricultura e viu a
vontande do secretário Alexandre em desenvolver um trabalho na zona Rural, e espera que isso

aconteça, que opovo realmente seja olhado como merece. Vereador Márcio de Castro Martins,
saudou todos, agradeceu a prefeita pela doação do terreno para construção da Creche do
Programa "Creche por todos Pará" do governo do estado. Agradeceu a prefeita por ter
conseguido mais um benefécio pra omunicipio de Moju.. Disse que participou da inauguração
daspraças do Luso e da Nossa Senhora das Draças, e agradeceu a prefeita por essas obras.
Agradeceu ao Secretário de Aricultura Alexandre Menezes, com quem esse vereador conversou
sobre o arado das terras dos agricultores que esse veredaor já fez algumas reuniões para tratar
do assunto, e com o esforço da prefeita e do Chefe da Casa Civil Iram Lima foi conseguido mais
duas Patrulhas mecanizadas novas e outros emplementos. Disse que os agricultores também
precisam algumas assistências técnicas como no CAR e no DAP. Falou da inauguração da escola
do Apeí e da da Escola Abel Figueiredo, na Santa do Baixo, onde esse veredaor não pode

participar. Disse que a prefeita estáno caminho certo, e essa Casa está para apoia-lá e se Deus
quizer eleger o Deputado Iram Lima, para fazer sempre o melhor para o povo. Edeval Pereira
Barra, saudou todos, disse que essa semana foi muito produtivo para seu grupo político, e esse
vereador esteve acompanhando a prefeita Nilma Lima nas inaudurações das praças da
Comunidade Nossa Senhora das Graças e do Luso, da escola do Apeí e da escola Abel Figueire
na na Santa do Baix, isso é um compromisso da prefeita, o que o deixa muito feliz. Agradeceu a
prefeita pelas obras que a mesma vem fazendo no município, e agradeceu também o empenho
e união dos colegas veredaores. Pediu a polpulação que tomem as medidas deproteção, pois a
pandemia ainda não acabou. Disse que muitas pessoas não voltaram para tomar a segunda dose
da vacina, e fez um apelo para que essas pessoas vão tomar a vacina. Prestou solidariedade as
famílias da dona Maria da Glória e da dona Hilda mãe do ex vereador Gersinho. Veredaor
Alexandre Pinheiro Paes, saudou todos, disse que o governador anunciou o recebimento de
mais 130 mil vacinas para o estado, e pediu às pessoas que vacinem-se. Falou do compromiss
do secretário Alexandre com a agricultura do município e acredita que o agricultor vai ter u
força para trabalhar nas suas terrras e ter uma renda melhor. Falou das obras que estão send
inauguradas no município e está muito feliz em ver as mesmas sendo concluídas. Disse
brevemente a saúde ganhará duas obras muito importantes para o município, o que vai dar um
alavancada na saúde de Moju. Se solidarizou com a família da dona Maria da Gloria (Dagurita
e a todas as famílias que perderam ente queridos no decorrer desssa semana. Vereador
Dionete Moraes Peniche, saudou todos, se solidarizou com as famílias que perderam seus

entes queridos essa semana. Disse que está feliz, pois essa semana presenciou várias obras sedo
entregues, e se observa que os trabalhos não param, agradeceu a prefeita Nilma que não mede
esforço para trabalhar em meio a pandemia. Essa vereadora pôde ver a inauguração das praças
da Vila das Graças, que era um sonho da camunidade, e do Luso, o que nenhum prefeito

construiu antes. Disse que em 2017, essa vereadora entrou com Requerimento para a
construção da praça do Luso, mais o ex prefeito Ieié não executou.disse que esteve prestigiando

nauguração da escola Abel Figueiredo, uma escola que estava abandonada numa situação
tica, por isso a prefeita merece reconhecimento e parabenizou a mesma por tudo que faz e
r tudo queainda irá fazer, pois ainda existem muitas obras para serem entregues,, pediu a
us que comtinue abençoando a prefeita para que a mesma continue conduzindo o município
melhor forma possível. Quanto as vacinação, ressaltou que Moju está na frente, vacinando

pessoas acima de 35 anos sem comorbidade, parabenizou a prefeita pela logística que está
acontecendo com a vacinação, pediu à população que faça sua parte e se conscientizem, pois os

casos em nosso município essa semana deu uma aumentada. Parabenizou os amigos vereadores
que estão Trabalhando unidos em prol do povo. Veredaor Iranilson Trindade da Silva saudou
todos, disse que esta Casa tem um grupo unido e fortalecido, parabenizou a prefeita Nilma Lima
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pelo excelente trabalho que está fazendo no município e citou a inauguração das praças da
comunidade Nossa Senhora das Graças e do Luso, agradeceu também ao vice prefeito Rubens
Teixeira. Disse que muita gente não enxerga o trabalho da prefeita porquea oposição nunca se
agrada, mas se vê que a prefetia está trabalhando, e isso é o que basta. Disse que é preciso fazer
alguns trabalhos na Vila Betania, e esse veredaor sabe que esse tralho será feito com a ajuda da
prefeita e do chefe da Casa Civil Iran Lima e do Iranzinho. Se solidrizou com as famílias da
senhora Marai da Gloria e e dona Elza mãodo ex veredaor Gersinho, em decorrência do
falecimento das mesmas. Disse que aumasduas semanas atra foi publicado um Decreto pela
prefeita, onde todos se resguardaram. Mas começaram novamente a fazer aglomerações, e essa

semana teve um aumento em nosso município e pediu às pessoas que tenham bom senso e
mantenham as medidas de proteção, pois infelizmente algumas pessoas não levam a sério essa ^
pandemia. Parabenizou mais uma vez aprefeita Nilma Lima, pelo excelente trabalho no
Município deMoju, para resgatar o orgulho de ser mojuense, e esse vereador é um parlamentar

que tem orgulho de ser mojuense e ter uma prefeita Mulher, que é responsável pelos trabalhos
que estão sendo realizado dentro do município. Vereadora Kelly Fernanda da Silva Felix de
Almeida, saudou todos, disse que essa semana esteve juntamente com a prefeita inaugurando
duas praças e duas escolas. Disse que esteve visitando algumas comunidades do Baixo Moju,
onde foi bem recebida pelos amigos. Disse que esteve no gabinete da prefeita juntamente com

a associação do Moju Miri onde foram colocadas algumas situações da comunidade, que serão
executados pela prefeita. Falou que o secretário de agricultura está com vários projetos, e que
tem certeza que nesses quatro anso a agricultura vai mudar em Moju. Disse que a prefeita vai
construir tamques nas Comunidades que estiverem com suas Associações legalizadas.
Parabenizou a prefeita que ouviu o povo e está executando as promessas de campanha. Disse
que a prefeita implantou dois sistemas de abastecimento de água na região do Alto Moju, assim
como a estrada também foi feita. Disse que a inaugração da escola do Apeí foi a realização de
um sonho da comunidade. Disse que a prefeita está com o pagamento da folha em dia, e já está

com recursos para pagar as férias de julho dos professores, isso é repeito com o povo de Moju.
Disse que vão começar os trabalhos de recuperação das vicinais. Falou da organização da
vacinação pela prefeita, pois a mesma tem compromisso em vacinar a população e se Deus
quizer até setembro todos já terão tomado a primeira dose. Agradeceu a prefeita, ao
Governador e ao chefe da Casa Civil e ao Iranzinho pelo apoio em conseguir vacinas para Moju.
Parabenizouameda Diretora dessa Casa pela reunião que acontecerá com Equatorial Energia,
na próxima quarta-feira. Pediu às pessoas que evitem aglomerações, pois a pandemia ainda não
acabou. Veredaor Bruno Medeiros Quaresma, saudou todos, disse que essa semana foi de

momentos de tristeza e de alegrias, e se solidarizou com as famílias do ex vereador Gersinho
dona Elza e dona Maria da Glória que tinha uma família muito próxima desse vereador. Disse

que a prefeita Nilma Lima começou as obras em Moju desde o ano que assumiu administração,^
e está resgatando a alegria de ser mojuense. Citou as inaugurações das praçasda Comunidade /[^ ^
Nossa Senhora das Graças e do Luso Brasileiro e das escolas doApei no Alto Moju e Abel
Figueiredo na Santana do Baixo. E tantas outras que já foram entregues. Disse que em brever \J
será feita a reforma da escola Conceição do Mirindeua. Disse que perdemos algumas pessoas

município porque não temos uma saúde eficaz, com UTI e CTI, e algumas pessoas fazem
ticas por isso, mas se fosse oposição teria vergonha de falar em saúde nesse município, e
ou que a prefeita Nilma Lima reabriu quatro postos de saúde, construiu um posto de saúde
Vila Boa Esperança, construiu um posto de saúde no condomínio Laercio Barbalho que está

ser entregue, Colocou a Unidade Mista de Saúde para funcionar, isso não é suficiente, mas
esse veredaor tem esperanças que com a reforma do Hospital Divino Espirito Santo isso tudo
vai melhorar muito, assim com a construção do hospital em parceria com o governo do estado
a.saúde de Moju vai dar um salto gigantesco. Agradeceu a prefeita Nilkma Lima , ao chefe da
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Casa Civil Iram Lima e deputado por estarem cuidando do povo de Moju. Disse quesão poucas

as cidades onde a vacinação já atingiu a idade de 35 anos sem comorbidade, e Moju já está
nessa idade, e isso é fruto de organização da equipe da saúde. Disse que o secretário de
agriultura está fazendo um grande trabalho a frente dessa Secretraiaconversando com as
lideranças de comunidades, pediu aos vereadorea para se reunirem com essas lideranças para

conversar com a sala do empreendedor para dar formação aos agricultores, proque Moju tem
que comprar 30% da agricultura familiar para merenda escolar, mas os agricultores precisam
estar capacitados, para que possam disputar em igualdade com outros fornecedores. Disse que
a base da agricultura de Moju foi fechada na gestão passada, e agora está sendo reaberta. Disse
que está andando os quatro cantos de Moju, inaugurando obras, mas ainda tem muito trabalho
a ser feito, mas esse vereador tem fé em Deus que a prefeita Nilma Lima vai desenvolver o maior
trabalho de desenvolvimento que Moju já recebeu. Vereador Aurino Alves Pereira, saudou
todos, disse que Moju estávivendo uma época em que o povo estáde parabéns, agradecu a
Prefeita Nilma Lima, disse não tem acompanhando pessoalmente as inaugurações deobras no
município, mais acompanha através das redes sociais, e está vendo que nosso município está
melhorando. Disse que a prefeita Nilma está correspondendo com o apoio que teve, e
parabenizou a mesma por isso. Disse que fica feliz em ver que os três poderes estão trabalhando
para o desenvolvimento de Moju. Disse que o povo ainda tem muito a ganhar, pois o mandato
da prefeita está apenas começando, e mesmo com a pandemia o município e o estado tem
avançado muito. Disse que não é mojuense, se se considera um mojuense e tem o mesmo
orgulho. Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, saudou todos, se solidarizou às famílias
da dona Hilda e dona Maria da Gloria, pela perda das mesmas, disse que não deseja*uma má
administraçãompara a prefeita, mas quer que ela atenda a necessidade da população. Disse que
fez um Requerimento solicitando a recuperação do Ramal Primavera, citou a ponte do Chiteua
que está quebrada e ainda não foi tomada providencia, assim como outras pontes, solicitou aos
veredaores da situação que intercedam para que essa trabalho da ponte seja realizado. Sobre o

programa Creche Por Todo o Pará ,disse que foi o primeiro a propor esse programa, quando
propôs um quequerimento pedindo a construção de uma chreche no Ramal primavera, o que
foi negado, fica feliz com omunicipio está sendo contemplado com esse programa, com a

construção de mais uma creche. Disse que no próximo dia 20 será o aniversário do líder do
Partido dos Trabalhadores. Dep. Beto Faro, parabenizou o memso por mais um ano de vida,
agradeceu pelo 250.000 que esse deputado conseguiu para omunicipio no anicio da Pandemia.
Disse que é agricultor e produtor de peixe e de açaí, e de fato precisar fazer com que o campo
produza 30%, e sim fazer com que os agricultores andem com as próprias pernas, mas está
faltando incentivo para os mesmos. Disse que na saúdetem muita coisa acertada, mas ainda

tem muita coisa a fazer e agradeceu aos profissionais da saúde que o atenderam muito bem,
muito bem atendido também no Hospital Santa Rosa, mas fica triste por nosso município n
poder solucionar coisa simples. Pediu aos colegas vereadores da situação que intercedam pa
a melhora da quantidade de atendimentos nos postos de saúde do interior. Parabenizou o Dr.
Vital que atendeu sua esposa de maneira diferenciada, maais viu tem algumas que podem ser
melhoradas. Disse que não tem dúvidas que o governador vai estar contrubuindo para a
melhora da saúde em Moju. Vereadora Eliomar Cruz da Silva, saudou todos, se solidarizou às

ílias da dona Maria da Glória (Dagurita] e da dona Hilda, que faleceram essa semana. Em
rne do Pastor Aldo Dutra, presidente da Assembléia de Deus em Moju, parabenizou a
sembléia de Deus pelos 110 anos de História no Brasil, e todos pastores e membros da
sma. Disse que mesmo em meio a Pandemia Moju está caminhando e tem prosperado nas
ras, e ainda tem muita obra pra ser inaugurada e ainda tem muito a se fazer. Falou da

inauguração das praças das Comunidades nossa Senhora das Graça e Luso Brasileiro e das
escolas do Apeí e da Comunidade Santana do Baixo. Parabenizou a prefeita pelo compromisso.
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porque nem todos tem compromisso, e quem realmente ama seu lugar não fecheria postos de
saúde, não deixaria as pontes caírem, não deixaria as escolas em precária situação. Disse que
dentro de poucos dias o Hospital Divino Espírito Santo vai passar por uma reforma e ampliação,

com duas salas de cirurgia. Disse que a UPA tem problemas sim, mas é um lugar digno, onde as
pessoas podem ser bem atendidas, falou que temos sim um traumatologista no município, mas
não fazatendimento emergencial, que hoje quem está fazendo o o Hospital SantaRosa ou outros
hiospitais. Disse que sedeus quiser logo o governador vai vir em Moju, fazer a assinatura do

termo de serviço para a construção do Hospital Municipal, que será construído pelo governo do
estado, ao lado da UPA, onde o Projeto já está em faze final, não será um hospital de grande
porte, mas teré UTI. Disse que falta melhorar muita coisa na saúde, mas se podiam fazem antes,
porque não fizeram, e se hoje a prefeita tem a possibilidade de fazer, ela faz, para que o
município cresça. Disse que se sente feliz por fazer oarte de tudo isso. Agradeceu aos vereadores
que participaram da sessão Extraordinária, para a aprovação do Projeto para a construção da
Creche em Moju, através do programa Creche por todo Pará. Disse que não adianta ficar
brigando, pois na política quem briga são as idéias e não os homens, e como Legisladora desse

município, está fazendo sua parte. 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.

Pleárt Oscar Corrêa de Miranda - Moju / PA, 18/06/2021.

PODELEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO


