
ATA DA 18a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂM
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ,

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 06
AGOSTO DE 2021, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 06 (seis) do mês de agosto 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 Vereador
Eliomar Cruz da Silva, que obedecendo as formalidades legais e regimentais em vigo

solicitou a Vice-presidenta que efetuasse a chamada para Verificação de quoru
constatando-se a presença dos vereadores: Alexandre Pinheiro Paes-PSC, Bruno Medeiro
Quaresma-PL, Cimira Eulália da Cruz Souza-PSC, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeva
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, 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 ne133/2021, de Autoria do Vereador Edeval
Pereira Barra, solicitando ao executivo a reforma e ampliação da Escola Monte Alegre Igarapé
Itabocal Alto Moju; Requerimento ne134/2021, de Autoria do Vereador Bruno Medeiros
Quaresma, solicitando ao executivo a Limpeza e Iluminação Pública das Ruas da Vila do
Sarapoí; Requerimento nQ 13 5/2 021, de Autoria do Vereador Paulo Eduardo Costa de
Oliveira, solicitando ao executivo a reforma da Ponte sobre o Igarapé Jacaré Michira;
Requerimento n2136/2021, de Autoria da Vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza,
solicitando ao executivo a recuperação dos Ramis forma Manutenção dos Ramais Enviral e
Umarizal, Alto Moju; Requerimento ne137/2021, de Autoria do Vereador Alexandre
Pinheiro Paes, solicitando ao executivo a construção do Trapiche do Portinho no Bairro Alto
nesta cidade; Requerimento nQ138/2021, de Autoria da Vereadora Dionete Moraes Peniche,
solicitando ao executivo a Implantação do Restaurante Popular em nossa cidade;
Requerimento ne139/2021, de Autoria da Vereadora Nilziele da Conceição Corrêa,
solicitando ao executivo a Recuperação e Pavimentação das Ruas do Bairro Por do Sol, nesta
cidade; Requerimento ns 140/2 021, de Autoria da Vereadora Kelly Fernanda da S. Felix de
Almeida, solicitando ao executivo a construção de uma escola na comunidade Castelo Baixo
Rio Moju; Requerimento ne 141/2021, de autoria da Vereadora Eliomar Cruz da Sila,
solicitando a recuperação dos Ramais da invasão em frente a Embrapa e Ramal do Angelim no
Jupuuba, Correspondência da APAE Moju; Requerimento Verbal do Vereador Mareio de
Castro Martins, solicitando a abertura de três ramais de integração com o Ramal Primavera:
Entre os terrenos do Senhores Miguel e Pedro César, numa extensão de 800 metros que irá
atender 15 famílias; Entre os terrenos do senhor Marinho e o Sítio 3 Marias, numa extensão
de 1.000 metros, que irá atender 5 famílias da Comunidade Caratateua; Ramal da Dona
Apolônia até a Comundiade São Pedro às margens do Igarapé Jambuaçú, numa extensão de
2.500 metros, que irá atender mais de 15 famílias. Em questão de ordem o vereador Paulo
Eduardo solicitou que fosse enviado Carta de pesar a família da professora Luciléia, que
faleceu essa semana. Dando prosseguimento, a senhora presidenta 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, Cimira Eulália da Cruz
Souza-PSC, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da

Travessa da Saudade N 150 CEP.: 68.450-000 - Telefax.: (091) 3756-1151 - Moju - PA
CNPJ.: 22.942.791/0001-01  E-mail: camaramoju@ig.com.br

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO



Travessa da Saudade N 150 CEP.: 68.450-000 - Telefax.: (091) 3756-1151 - Moju - PA
CNPJ.: 22.942.791/0001-01  E-mail: camaramoju@ig.com.br

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, Raimundo Edson Duarte
Malcher -MDB. 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. Submeteu a discussão e votação o Requerimento
ns133/2021 de Autoria do Vereador Edeval Pereira Barra, que foi discutido pelo autor da
matéria e pela vereadora Cimira Eulália. Não havendo mais discussão, foi a votação. Sen
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão da Veredaora Cimi
Eulália. Submeteu a discussão e votação o Requerimento ne134/2021 de Autoria do Veread
Bruno Medeiros Quaresma, que foi discutido pelo autor da matéria e pela vereadora Nilzi
da Conceição. Não havendo mais discussão, foi a votação. Sendo aprovado por unanimida
dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Nilziele da Conceição. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento nQ135/2021 de Autoria do Vereador Paulo Eduardo
Costa de Oliveira, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Nilziele da
Conceição. Não havendo mais discussão, foi a votação. Sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Nilziele da Conceição. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento nQ136/2021 de Autoria da Vereadora Cimira Eulália da
Cruz Souza, que foi discutido pela autora da matéria e pelo vereador Edeval Barra. Não
havendo mais discussão, foi a votação. Sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes, com a inclusão do veredaor Edeval Barra. Submeteu a discussão e votação o
Requerimento n9138/2021 de Autoria da Vereadora Dionete Moraes Peniche, que foi
discutido pela autora da matéria e pelos vereadores Paulo Eduardo, Nilziele da Conceição e
Iranilson Trindade. Não havendo mais discussão, foi a votação. Sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do veredaor Paulo Eduardo, Nilziele
da Conceição e Iranilson Trindade. Submeteu a discussão e votação o Requerimento
n9139/2021 de Autoria da Vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, que foi discutido pela
autora da matéria e pelos vereadores Dionete Moraes e Paulo Eduardo. Não havendo mais
discussão, foi a votação. Sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a
inclusão da vereadora Dionete Moraes e Paulo Eduardo. Submeteu a discussão e votação o
Requerimento nQ137/2021 de Autoria do Vereador Alexandre Pinheiro Paes, que foi discutido
pelo autor da matéria e pelos vereadores Mareio de Castro Martins, Bruno Quaresma e
Iranilson Trindade. Não havendo mais discussão, foi a votação. Sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão da vereadora Dionete Moraes e Paulo
Eduardo, com a inclusão dos vereadores Mareio Martins, Bruno Quaresma e Iranilso
Trindade. Submeteu a discussão e votação o Requerimento ns140/2021 de Autoria d
Vereadora Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida, que foi discutido pela autora da matéria. Nã
havendo mais discussão, foi a votação. Sendo aprovado por unanimidade dos vereador
presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento nQ141/2021 de Autoria da
Vereadora Eliomar Cruz da Silva, que foi discutido pela autora da matéria e pelo vereador
Iranilson Trindade. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do vereador Iranilson
Trindade.Submeteu a discussão e votação o Requerimento Verbal do Vereador Mareio de
Castro Martins, que foi discutido pelo autor do Requerimento e pelos vereadores Nilziele da
Conceição, Paulo Eduardo, Alexandre Pinheiro. Não havendo mais discussão, foi a votação,
sendo aprovado por unanimidade dos veredaores presentes,com a inclusão dos vereadores
Nilziele da Conceição, Paulo Eduardo e Alexandre Pinheiro
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Expediente Oral: Vereador Edeval Edeval Pereira Barra, cumprimentou todos, disse que m
mês de julho caminhou muito no interior visitando comunidades, agradeceu a prefeita Nilm
Lima por ter disponibilizado uma equipe da saúde para vacinação contra Covid-19 no Alt
Moju, atendendo um Requeimento de sua autoria, agradeceu também a toda a equipe d
vacinação. Parabenizou os profissionais da educação do município pelo seu dia. Falou d
agosto lilás, dedicado a conscientização pelo fim da violência conta as mulheres. Em nome d
seu pai desejou um ótimo dia dos pais a todos os Pais. Pediu que a união e o compromiss
permaneçam entre os vereadores para continuarem trabalhando em prol do povo mojuense.
Vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza, cumprimentou todos, agradeceu a Deus e falou que
continua preocupada com a Pandemia, pois viu no jornal que existe paciente internado com
nova variante e pediu que as pessoas continuem se protegendo. Pediu a união entre
vereasores para que assim possam lutar por melhor qualidade de vida do povo mojuens
Convidou os vereadores para uma confraternização na escola Ivo Barbosa no alto Moju
convidou os vereadores que queiram participar. Agradceu a pesidenta desta casa por ter lh
ajudado com transporte de professores do alto Moju. Vereador Bruno Medeiros Quaresma,
cumprimentou todos, falou da satisfação de está retornando ao segundo período Legislativo.
Disse que nesse mês de julho visitou onze comunidades através de seu gabinete itinerante.
Disse que conversou com o Secretário de Transporte onde solicitou transporte para os alunos
que vão participar do Processo Especial Quilombola em Abaetetuba. Disse que esteve
visitando alguns bairros, inclusive o sarapoí onde ouviu várias solicitações de melhorias.
Falou sobre o Agosto Lilás que será dedicado ao combate a violência contra a Mulher, e apenas
no ano de 2020 foram registrados mais de 105 mil casos de violência contra a mulher no
Brasil. Disse que hoje é um dia muito feliz pois 06 de agosto é o dia dedicado aos profissionais
da educação. Agradeceu a prefeita Nilma Lima por ter disponibilizado a vacina contra a Covid-
19 para todos os profissionais da educação de forma simutânea. Disse que mesmo com todos
os atropelos a prefeita Nilma está fazendo uma adminsitraçao de forma eficaz, pois em sete
meses entregou várias praças, escolas e outras obras a população Mojuense. Agradeceu aos
vereadores que são bastante atuantes no município de Moju. Vereador Leandro Henrique
Cardoso da Rocha cumprimentou todos, agradeceu a Deus, parabenizou os profissionais da
educação do município pelo dia Nacional dos Profissionais da Educação. Fez uma denúncia
contra o ato do atual chefe da Casa Civil e ex deputado Iran Lima, que o mesmo fez com os
professores da rede pública estadual Antônio Gerealdo, Amilton Gordo e professora Hilda
Siqueira, pois se utilizando do cargo de Chefe da casa Civil solicitou a remoção indevida desses
servidores do sistema modular para o sistema regular, bem como a tranferência desses
profissionais para outro município, tento como conseqüência a violação dos direitos
dosmesmos, e deixando inúmeros alunos da rede estadual sem aula na zona rural de Moju,
falou que é lamentável que uma situação como essa ainda aconteça nos dias atuais dentro d
gestão pública do município, se solidarizou a esses professores e falou que seu mandat
estará encaminhando ofício para a Assembléia Legislativa informando essa situação. Falo
sobre o Parecer emitido no dia 29/07/2021 pelo Ministério Público Eleitoral, favorável
procedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que esse mandato ajuizou contra a
atual prefeita e seu vice, pela clara prática de abuso de autoridade na contratação irregular e
massiva de mais de dois mil servidores temporários, com o cunho eleitoreiro, agora vai para a
decoisão final do Juizo da 37ã zona eleitoral da comarca de Moju, e esse vereador espera que
esse processo seja julgado de acorco com as razões do processo. Disse que o município de
Moju tem um preceente da mesma natureza que aconteceuc om o ex prefeito Ié-Ié e quem
ajuizou esse processo foi a coligação da atual prefeita Nilma Lima que tinha o conhecimento
claro da situação. Disse que seu mandato sempre estará atuando com responsabilidade em
favor da população mojuense. Falou que não adiante vir ameaça de qualquer naturreza pois
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esse vereador tem a justiça para amparar seus direitos, e está vereador porque o p
confiou, e continuará trabalhando com responsabiçlidade. Disse queinfelizmente temos
governo autoritário que está querendo enganar a população, enquanto a saúde está de
pior. Vereador Iranilson Trindade Silva cumprimentou todos, disse que é muito grato
trabalho desenvolvido dentro do município deMoju pela prefeita Nilma e pelo Chefe da C
Civil Iram Lima. Disse que a prefeita tá trabalhando dentro do município e a mesma tem
se sentir orgulhosa por tudo isso e pelo seu caráter. Disse que o vereador tem que trabalhar,
pois nosso município está precisando de trabalho. Falou que sabe que a saúde não está cem
por cento, mais está funcionando, e dentro de alguns meses será construído o novo hospital
munnicipal, assim como será feita a reforma do Hospital Divino. Disse que algumas pessoas
tem dificuldade de atendimento, mas pediu paciência aessas pessoas pois daqui a pouco a
saúde estará melhor. Pediu aos vereadores que continuem unidos pois a população só tem a
ganhar com isso. Disse que esteve na Comunidade Santa Maria e Ramal do PT reunindo com
os moradores e ouvindosuas necessidades. Falou que se sente honrado em fazer parte do seu
grupo político. Vereadora Dionete Moraes Peniche cumprimentou todos, agradeceu a Deus,
parabenizou todos os profissionais da educação pelo seu dia, pediu a esta casa que emita
Carta de Pesar a família Leal em decorrência do falecimento da jovem Deise de Souza. Disse
que a PA 150 está com muitos buracos o que ocasiona vários acidades, por isso a mesma
necessita urgente de uma recuperação, e essa vereadora agendou uma reunião com o diretor
da SETRAN, e convidou os vereadores para acompanhá-la, onde irão solicitar a recuperação
dessa rodovia. Parabenizou a prefeita Nilma pelas obras que a mesma vem realizando no
município e citou a inauguração da praça ado Almir Gabriel e outras. Quanto ao processo que
o vereador Leandro deu entrada, disse que quem não deve não teme e que confia na justiça e
no trabalho da prefeita, e acredita que a mesma não iria cometer o mesmo erro da gestão
anterior. Veredaor Mareio de Castro Martins, cumprimentou todos, parabenizou os
profissionais da educação pelo seu dia. Agradeceu a prefeita Nilma pelo compromisso com a
população mojuense e por ter atendido seu requerimento da ponte sobre o igarapé Chiteua.
Agradeceu ao senador Zequinha Marinho presidente nacional do PSC, por ter atendido um
pedido do vice prefeito, desse veredaor, do veredaor Alexandre e da vereadora Cimira, que foi

a emenda atendida pelo Ministério das Cidades que foram 500 mil reais que já estão alocados
para a Secretaria de Esçporte e Lazer. Agradeceu aos colegas vereadores por aprovarem seus
requerimentos. Sobre o processo que o vereador Leandro deu entrada contra a prefeita, disse
que acredita que isso não aconteceu pois a prefeita não iria cometer o mesmo erro da gestão
anterior. Agradeceu a comunidade Santana do Alto pela receptividade durante a Festividade
da comunidade. Parabenizou todos os pais pela passagem do seu dia no próximo domingo.
Solicitou as pessoas que vão se vacinar, pois já estão sendo vacinadas pessoas com 20 anos,
assim como já está chegando a segunda dose. Disse que conversou com o Secretário de Saúde
sobre a força tarefa de vacinação contra a Covid no Médio e Baixo Moju. Eaproveitou propedir
vacinação também pra região do Jambuaçú. Vereador Alexandre Pinheiro Paeas,
cumprimentou todos, falou do falecimento de senhora Deise de Souza que era sua amiga e
solicitou que seja enviada nota de pesar a sua família. Disse que a vacinação contra Covid já
está em 20 anos e brevemente todo o Pará estará vacinado a partir de 18 anos. Disse que o
mês de julho foi muito produtivo e de muitas inaugurações, foram entregues os cheques do
programa Sua Casa e entregas de cestas básicas com a presença da pefeita e do Chefe da Casa
Civil. Falou da entrega de várias pontes como a ponte do Ramal da Embrapa e a ponte do
Chiteua. Disse que visitou o Projeto de handebool de Mojuno Bairro Novo Horizonte que
abrange vários Bairros de Moju. Disse que esteve visitando a comunidade Santa Luzia no
Baixo Moju, agradeceu a prefeita por ter atendido o pedido da Comunidade que foi a
iluminação pública. Visitou também a comunidade Santana do Alto  no momento de sua

Travessa da Saudade N 150 CEP.: 68.450-000 -Telefax.: (091) 3756-1151 - Moju - PA
CNPJ.: 22.942.791/0001-01  E-mail: camaramoju@ig.com.br

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO



Travessa da Saudade N 150 CEP.: 68.450-"Ò8O^Telefax7(091j~375ÜM 151 - Moju - PA
CNPJ.: 22.942.791/0001-01  E-mail: camaramoju@ig.com.br

Bruno Mresma

Eliomar Cruz da Silva^^--^>Cimira Eulália da Cruz Souza
Presidentaí \   Vice - Presidente

Festividade. Parabenizou a Chapa II pela vitória na eleição do SINTEP. Parabenizou
vereadores da base do PSC, e o vice-prefeito Rubens Teixeira por terem solicitado ao Senad
Zequinha Marinho uma Emenda Parlamentar no valor de quinhentos mil reais para sere
investidos no esporte do Município e agradeceu a prefeita pela parceria. Parabenizou
profissionais da educação pelo seu dia e desejou feliz dia dos pais a todos os pais.
Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, cumprimentou todos, parabenizou todos os
servidores da educação pelo seu dia. Deixou suas condolências à família da Professora
Luciléia. Disse que o mês de julho foi especial pois teve a graça do nascimento de sua filha.
Falou que esteve andando nas comunidades ouvindo os moradores, sobretudo na comunidade
Santana do Alto. Disse que quanto vereador da oposição e do Partido dos Trabalhadores
levanta a bandeira da habitação, da diminuição do déficite habitacional e o fortalecimento da
agricultura familiar, fortalecimento dos movimentos sociais através das associações e estará
sendo investido só na área da habitação mais de quatrocentos mil reais atravpés de
movimentos sociais uma articulação do deputado Beto Faro, da deputada estadual Dilvanda
Faro e do prefeito de Concórdian Elias Santiago. Falou que irão trazer mais de oitenta cursos
profissionalizantes para os jovens da cidade e do campo. Disse que presenciou várias
situações na área da saúde e isso lhe deixou muito triste, pelo fato do nosso município não
está tendo condições nem de fazer ultrassonografia. Em nome do seu avô e do seu pai,
parabenizou todos os pais. Vereadora Eliomar Cruz da Silva cumprimentou todos e
agradeceu a Deus, se solidarizou com as famílias que perderam seus entes queridos esses dias.
Fez uma fala sobre o Agosto Lilás que é o mês dedicado a campanha de violência contra a
mulher, e falou que repudia todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Falou também
do Dia Nacional dos Profissionais de Educação e parabenizou todos esses profissionais pela
passagem do seu dia. Disse que trabalhou bastante no mês de julho, andou em várias
comunidades, deu apoio a vacinação contra a Covid no Baixo Moju, parabenizou o vereador
Castoro pelo apoio quedeu e pela grande quantidade de vacinados no Alto Moju. Se
solidarizou ao Chefe da Casa Civil que é um grande homem, que tem uma vida dedicada ao
povo do Pará, e não está na Casa Civil por acaso e sim pela sua competência e trabalho e o
mesmo tem o respeito dessa vereadora, não foi cassado da forma como muitos dizem e não
teve dolo, e sim foi cassado por ter dado entrada no registro da sua candidatura quando ainda
estava com um processo de uma ambulância. Disse que sobre o Parecer que saiu, acredita que
embora o conteúdo seja o memso da denúncia, tem muita coisa diferente, e aprefeita não
contratou pessoas no período vedado, e no processo passado contatou-se que foram
contatadaspessoas no período vedado e mais outras situações, mais espera que a justiça
decida. Disse que em pouco tempo teremos a reforma e ampliação do hospital Divino Espírito
Santo com recursos próprios do município, assim como a construção do Hospital Municipal
que ainda está sendo definida. Parabenizou todos os pais pela passagem do seu dia. 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.

Plenário Oscar Corrêa de Miranda - Moju / PA, 06/08/2021.
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