
ATA DA 19a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21a
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 13 DE
AGOSTO DE 2021, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 13 (treze) 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 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: Bruno Medeiros Quaresma-PL, Cimira Eulália da Cruz
Souza-PSC, Dilcirene Trindade Martins-PRTB, Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar
Cruz da Silva-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.
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
expediente constante da pauta assim discriminado: Requerimento ne143/2021, de Auto
da Vereadora Kelly Fernanda da S. F. de Almeida, solicitando ao executivo a manutenção
ramal Sarateua, comunidade São Manoel, Jambuaçú; Requerimento n9144/2 021; de Auto
da Vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza, solicitando ao executivo a recuperação e amplia
da Escola Ivo Barbosa, localizada na Vila Soledade; Requerimento ne145/2021, de Autoria do
Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando ao executivo a recuperação da rotatória
em frente ao Posto Codipe, nesta cidade de Moju; Requerimento n9146/2021, de Autoria do
Vereador Bruno Medeiros Quaresma, solicitando ao executivo a Reforma da Escola Sitio
Bosque, Baixo Rio Moju; Requerimento ns147/2021. de Autoria da Vereadora Dilcirene
Trindade Martins, solicitando ao executivo a pavimentação asfáltgica, com construção de
calçada e meio fio da Travessa Colonial, perímetro entre a rua Vereador José Franco e Av. João
Martins Cardoso na Aviação, nesta Cidade; Requerimento n9148/2021, de Autoria da
Vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando ao executivo o retorno dos atendimentos
médicos especializados em nosso município; Requerimento ne149/2021, de Autoria dos
Vereadores Junil Ramos Faro e Alexandre Pinheiro Paes, solicitando ao executivo a construção
do Trapiche Municipal, e a recuperação e reconstrução do Cais de Arrimo de nossa cidade;
Requerimento n9 150/2021, de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, solicitando a
pavimentação asfáltica com meio fio e calçada da travessa José da Conceição Santos - Bairro
Alto e da Rua Itaperuçú - Bairro Novo Horizonte, nesta Cidade; Requerimento Verbal de
autoria do vereador Mareio de Castro Martins, solicitando a Implantação de um Micro Sistema
de Abastecimento de Água na Comunidade Nova Vida, Mirindeua - Baixo Jambuaçú. Dando

prosseguimento, a senhora presidenta determinou que fosse feita a segunda chamada para
verificação de quorum, constatando-se a presença dos Vereadores: Bruno Medeiros
Quaresma-PL, Cimira Eulália da Cruz Souza-PSC, Dilcirene Trindade Martins-PRTB,
Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-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. 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 n9143/2021 de Autoria da Vereadora Kelly Fernanda da S. F. de Almeida, que
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foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadores Raimundo Edson e Junil Ramos Faro.
Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes,l com ainclusão doveredaor Raimundo Edson e Junil Ramos Faro. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento ng144/2021 de Autoria da Vereadora Cimira Eulália da
cruz Souza, que foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadoresjunil Ramos Faro,
Raimundo Edson, Edeval Pereira Barra, Nilziele da Conceição e Bruno Quaresma. Não havendo
mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com
ainclusão dos veredaores Junil ramos Faro, Raimundo Edson D. Malcher, Edeval Pareira Barra,
Nilziele da Conceição e Bruno Medeiros Quaresma Submeteu a discussão e VQtação o
Requerimento ne 145/2 021 de Autoria do Vereador Raimundo Edson D. Malcher, que foi
discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Nilziele da Coceição e Edeval P. Barra. Não
havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes, e pelos vereadores Nilziele da Conceição Corrêa e Edeval P. Barra. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento ne146/2021 de Autoria do Vereador Bruno Medeiros
Quaresma, que foi discutido pelo autor da matéria. Não havendo mais discussão, foi a votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votaçã
Requerimento ne 147/2 021 de Autoria da Vereadora Dilcirene Trindade Martins, que
discutido pela autora da matéria e pelos vereadores Paulo Eduardo, Nilziele da Conceiç
Edeval P. Barra, Raimundo Edson, Raimundo Edson e Leandro Henrique. Não havendo
discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, co
inclusão dos vereadores Paulo Eduardo C. de Oliveira, Nilziele da Conceição Corrêa, Edeva
Barra e Raimundo Edson D. Malcher e Leandro Henrique C. da Rocha. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento ng148/2021 de Autoria da Vereadora Nilziele da Conceição Corrêa,
que foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadores Paulo Eduardo, Leandro Henrique,
Edeval P. Barra, Ramundo Edson, Dilcirene T. Martins, Junil R. Faro, Mareio Martins, Kelly
Fernanda e Cimira Eulália. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Paulo Eduardo C. de
Oliveira, Leandro Henrique C. da Rocha, Raimundo Edson D. Malcher, Junil Ramos Faro, Mareio
de Castro Martins, Cimira Eulália da C. Souza e Eliomar Cruz de Souza. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento ng149/2021 de Autoria dos Vereadores Junil Ramos Faro e
Alexandre Pinheiro Paes, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores, Raimundo
Edson, Mareio Martins e Nilziele da Conceição. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores
Raimundo Edson D. Malcher, Mareio de C. Martins, Nilziele da Conceição Corrêa. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento ng150/2021 de Autoria do Vereador Edeval Pereira
Barra, Edson, que foi discutido pelo autor da matéria e pelo vereador Junil R. Faro. Não havendo
mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com
a inclusão do vereador Junil Ramos Faro. Submeteu a discussão e votação o Requerimento
Verbal do vereador Mareio de Castro Martins, que foi discutido pelo autor da matéria. Não
havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. Expediente Oral Vereador Mareio de Castro Martins, cumprimentou todos,
agradeceu a Deus. Como presidente da Comissão de Saúde, agradceeu a Prefeita pelo empenho
em está fazendo o possível para trazer novamente os especialistas na área da Saúde para o
municipio de Moju, que provavelmente começarão a consultar na segunda quinzena do mês de
agosto. Parabenizou a prefeita pela Unidade Mista de Saúde, pela reforma dos postos de saúde
do Alto Cairari, Castanhandeua que tem consultas duas vezes por semana e Sococo . Falou da
entrega de mais uma Patrulha Mecanizada, para fomentar ainda mais a agricultura do
municipio. Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, cumprimentou todos, agradeceu a
Deus por mais uma oportunidade de estar nesta Casa. Falou que o trabalho está sendo feito com
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muita responsabilidade e compromisso da prefeita Nilma Lima, entregando várias obras,
trazendo assim, a alto estima do povo mojuense, citou a entrega de mais uma Patrulha
Mecanizada para o produtor rural. Disse que hoje tem uma equipe de vereadores
compromissados, e tem certeza que o município vem crescendo com essa parceria do governo
do estado com a prefeita Nilma Lima e com isso Moju vem crescendo mais que outros
municípios. Agradceu aos Secretários de Agricultura e de Saúde por terem recebido esse
vereador essa semana. Disse que seu mandato está a disposição para trabalhar em prol do povo.
Deu boas vindas à veredora Dilcinha. Vereador Bruuo Medeiros Quaresma, cumprimentou
todos, agradeceu a Deus pela oportunidade de estar nessa Casa mais uma vez. Disse que esse
ano está sendo bastante gratificante, pois Moju continua no rumo certo, sabe que há muito
ainda pra fazer. Disse temos a oportunidade de ver uma Câmara atuante dentro do município,
pois em vários momentos ouvia-semuitas reclamações que o políiticoaparecia só pra pedir voto
e delois sumia e não éo que se observa nessa Legislatura. Parabenizou a diretora da APAE, por
está celebrando mais um ano de vida, que faz um trabalho excepcional de inclusão social dentro
dessa instituição. Sobre a eleição pra nova coordenação do SINTEP, disse que a Chpa II foi
vencedora com mais de 68% dos votos, e isso mostra que a classe dos trabalhadores
daeducação votou pela renovação, parabenizou as duas chapas que participaram dessa eleiç
Disse que Moju ainda tem muito a fazer, e esse vereador está a disposição da população. Fal
do seu requerimento que solicita a reforma da escola do Sítio Bosque, que é um sonho d
moradores da comunidade, assim como várias escolas ainda encontam-se na cor laranj
necessitam de reforma. Disse que Moju está voltando às aulas de forma escalonada e o siste
modular estará também voltando as aulas, e Moju já esta dialogando com o governo do esta
para garantir o transporte terrestre e fluvial e alimentação para os alunos. Falou q
precisamos redobrar os cuidados de prevenção da Covid. Parabenizou a equipe de saúde q
vem fazendo um excelente trabalho de enfrentamento a covid-19 dentro do Municíp
principalmente na zona rural. Disse que seu mandato está á disposição da população. Falou q
irá apresentar um Projeto em homenagem ás mulheres com o "Agosto lilás",uma campanha
prevenção na questão da saúde das mulheres como um todo. Veredaor Edeval Bereira Bar
cumprimentou todos, falou a respeito do requerimento da vereadora Nilziele e disse que sa
que essas especialidades são bastante requisitadas e também escassas, mas não é fácil
conseguir essas especialidades para trazer pra um município do interior, e há previsão desses
especialistas retornarem em setembro, o veredaor é cobrado por conta disso. Disse que Moju
teve avanço na área da saúde, pois a prefeita Nilma conseguiu concluir a obra e colocar em
funcionamento a Unidade Mista, falou que Moju está no caminho certo, e não como disse o
vereador Leandro que a saúde está no retrocesso, pos temos a UPA em funcionamento, assim
como a prefeita conseguiu tirar do abandono os postos de saúde da Ribeira, do Castanáhndeua,
da Vila Elim e do Jupuubinha e constuíu o Posto de saúde do Condomínio Laercio Barbalho.
Disse que já está em processo de licitação a construção do Novo Hospital Municipal e da reforma
do Hospital Divino, isso sim é avanço, deixar opovo sem ramal e sem escolas, e esse vereador
tem certeza que omunicipio de Moju está sendo bem servido pelo governo municipal.
Agradeceu aos vereadores pelaaprovação do seu requerimanto. Disse que a vacinação contra
Covid em Moju está mais avançada devido a organização e agradeceu a prefeita Nilma Lima, a
toda a equipe que está a frente dessa organização. Agradeceu ao deputado Iram Lima por estar
sempre cobrando melhorias para o nosso município. Falou da Festividade de Nossa Senhra da
soledade que acontecerá no final de semana, e convidou todos para prestigiarem a mesma.
Vereador Junil Ramos Faro, cumprimentou todos, agradeceu a Deus. Agrdeceu a parceria dos
colegas vereadores que estão unidos em prol dapopulaçãomojuense. Disse que esteve em
Belém acompanhado das vereadoras kelly e Nete, reunindo com a diretora do SETRAN Leila
Martins, onde fizeram alguns pedidos, entre eles solicitaram uma atençãoespecial com a PA
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150, e foram informados que a empresa que estava fazeno os serviços de recuperação damesma
não estava conseguindo sanar os problemas da PA, então o contrato com essa empresa foi
encerrado e está sendo feita uma nova licitação para que dentro de poucos dias esse trabalho
d recuperação possa retornar. Estiveram também na COSANPA solicitando melhorias na água
de Moju. Parabenizou a prefeita Nilma Lima pela entrega de mais uma Patrulha mecanizada
para atuar na área da agricultura familiar do município. Reafirmou seu compromisso com o
povo de Moju, mesmo sendo criticado não pode baixar a cabeça pois assim como tem os que
criticam, existem as pessoas que aplaudem. Disse que graças a Deus estamos a mais de três
meses sem óbito no município, mas ainda vivemos numa pandemia e é importante mantermos
os cuidados necessários. Vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, cumprimentou todos,
agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, falou do seu requerimento naque solicita
especialistas na área da Saúde, que é uma solicitação da população mojuense que precisa
dessas especialidades e não consguem, pois existem alguns especialistas efetivos, o que essa
vereadora solicita são os especialistas que estavão com contrato e agora infelizmente não estão
mais prestando serviço. Disse que conseguiu uma emenda com o deputado Cássio Andrade de
duzentos mil reais, e fica muito feliz de poder ajudar o município. Disse que pediu a aquisição
de aparelho de Ultrasson, mas o Secretário e a gestora acharam melhor equipar um Centro
Cirúrgico para o nosso município. Agradeceu o apoio de todos os vereadores por aprovare

seu requerimento, agradeceu às pessoas que acreditaram e continuam acreditandoem s
trabalho. Veredaora Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida, cumprimentou todos. Disse q
esteve na SETRAN juntamente com o vereador Junil e a veredaora Nete, para pedir informaç
sobre o andamento dos trabalhos de manutenção da PA 150, onde foram recebidos pe
Doutora Leila que informou que a empresa não estava dando conta dos trabalhos, mas q
agora terão dua frentes de trabalho e os trabalhos de recuperação da mesma irão retorn
Agradceu ao Secretario de Meio Ambienbte por ter recebido essa vereadora e representant
da comunidade Guadalupe do Baiixo Moju, onde estão ocorrendo problemas de terra onde
mesmo prometeu dar apoio aos moradores. Disse que visitou as comunidades São José e B
Espermaça fazendo algumas visitas, e seu papel está fazendo. Disse que também es
preocupada com a saúde e a educação do município e sempre estará lutando para trazer
melhor para a população. Parabenizou os Associados Quilombolas que estiveram em reunião

escola Oton com a Prefeita e a professora Sandra, falando de melhorias para o município,
incipalmente nas escolas. Disse que sabe que tem muita coisa pra avançar, mas também tem
uita coisa sendo feita, e essa vereadora está aí pra trabalhar pelo município. Vereadora
mira Eulália da Cruz Souza, cumprimentou todos, agradeceu a Deus , deu boas vindas a
readora Dilcinha. Agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação de seu requerimento.

Pediu a Secretaria de Meio Ambiente que vá ver se resolve a situação que está se agravando na
região do Alto Moju que é a exploração de seixo e de madeira, pois estão acabando com o leito
dos igarapés e rios, já existem denúncias de policiais que verificam a situação mais não prendem
ninguém e a situação continua do mesmo jeito. Agradeceu a prefeita Nilma por se preocupar
com o povo do Alto Moju, pois solicitou a vacinação itinerante na região do Cairari e vai se
atendida pela Prefeita, agradecu também pela implantação do Posto de Saúde de primeiros
socorros no Enviral pois amenizou muito a situação daquela região. Disse que ainda precisamos
de muito, mas tudo tem que ser feito passo a passo, e essa vereadora é grata a prefeita Nilma e
ao deputado Iran Lima por olharem com carinho pelo povo mojuense. Disse que esteve lendo o
jornal, onde fala do anúncio de quatro novas medidas para tornar o processo eleitoral mais
transparente. Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, cumprimentou todos, agradeceu a
Deus pelo dom da vida. Disse que seu mandato é pautado no repeito e no debate de idéias e seu
gabinete está de portas abertas para receber a população de Moju em geral. Disse que no inicio
do seu mandato fez um Requerimento juntamente com o vereador Mareio, solicitando a
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reforma das ponte do Caratateua e do Chiteua que demorou mais de seis meses para ser
reformada, mais a do Chiteua ainda não foi recuperada e pediu aos colegas vereadores que
intercedam junto a prefeita para que essa reforma aconteça. Disse que fica indignado e ao

mesmo tempo feliz de ouvir os colegas vereadores falando que houve vacinação em varias
localidade domunicipio, e no Ramal Primavera ainda não foi contemplado com a vacinação.
Disse que a vacina da Janssen Já está no município ha mais de 12 dias e ainda não foi
disponibilizada para a população. Parabenizou a vereadora Nilziele pelo requerimento
solicitando especialistas para o município de Moju. Disse que seu primo Dr. Antônio Carlos é
especialista em Urologista presta serviços gratuitos e voluntários para várias pessoas do
município de Moju, agradeceu ao mesmo pelo carinho que tem pelo município. No aparte o
vereador Castoro disse que tem certeza que em breve aprefeita irá disponibilizar a vacina para
o Ramal Primavera, pois várias comunidades da região do Jambuaçú já receberam a vaci
Nesse momento a vereadora Eliomar Cruz feza lguns agradecimentos e falou que sehipre
fazer polític com seriedade e transparência, falou que Moju tem vacina nos quatro cantos
região do Jambuaçú foi bem contemplada com as ações itinerantes. Parabenizou o verea
Castoro pelo apoio na vacinação do Alto Moju, parabenizou também a equipe da Secretaria
Saúde pelo trabalho. Disse que sabe que estamos longe da excelência, mas irão continuar
lutando por saúde e educação de qualidade. 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.

scar Corrêa de Miranda - Moju / PA, 13/08/2021.
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