
ATA DA 23a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21a
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 10 DE
SETEMBRO DE 2021, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 10 (dez) do mês de setembro 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- PTB, Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da
Silva-MDB, Junil Ramos Faro-MDB, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Leandro
Henrique Cardoso da Rocha-PSDB, Mareio de Castro Martins-PSC, Nilziele da Conceição
Correa-PSB,, 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 ne013/2021 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
referente ao Projeto de Emenda Modificativa à Lei Orgânica Municipal, que altera o art. 180 da
Lei Orgânica do Município de Moju visando universalizar a gratuidade do transporte coletivo a
todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência; Requerimento ne160/2021 de Autoria do
vereador Márcio de Castro Martins, solicitando a Reforma da Unidade Municipal de Educação
Infantil - UMEI, Creche Iracy de Souza Teixeira, nesta cidade de Moju; Requerimento
ne162/2021 de Autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, solicitando a Manutenção com
aterramento e Ampliação do ramal Santa Terezinha, localizado na Vila Santa Cruz;
Requerimento ns163/2021 de Autoria do vereador Edeval Pereira Barra, solicitando
transformar a Praça do Bairro Alto em complexo esportivo e Cultural; Requerimento
ne164/2021 de Autoria da vereadora Dilcirene Trindade Martins, solicitando a Manutenção
das Praças do Condomínio Oton Gomes de Lima, e de imediato que seja realizada uma Limpeza

as mesmas; Requerimento 166/2021, de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte
Malcher, solicitando a reforma e ampliação do sistema de abastecimento de água da Escola
Professora Osmarina de Moraes Cardoso" localizado na comunidade Laranjituba, Baixo Caeté;
Requerimento ne 167/2 021 de Autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, solicitando
a implantação de um sistema de abastecimento de água e iluminação pública para atender os
moradores da área do condomínio industrial, Correspondência da Assembléia Legislativa-PA,
encaminhando Moção do Deputado Wanderlan Quaresma. Composição das Comissões
Permanentes para o biênio 2021/2022. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
Presidente:Vereador Edeval Pereira Barra, Vice Presidente: Vereador Alexandre Pinheiro Paes,
Secretário: vereador Raimundo Rdson Duarte Malcher. Comissão de Saúde, Assistência
Social, Saneamento e Meio Ambiente: Presidente: Vereador Mareio de Castro Martins, Vice-
Presidente: Vereadora Kelly Fernanda da Silva Felix de Almeida, Secretário: Vereador Paulo
Eduardo Costa de Oliveira. 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- PTB,, Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MDB,, Junil
Ramos Faro-MDB, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Leandro Henrique
Cardoso da Rocha-PSDB, Mareio de Castro Martins-PSC, Nilziele da Conceição Correa-
PSB, Paulo Eduardo Costa de Oliveira-PT, Raimundo Edson Duarte Malcher-MDB. Em
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questão de ordem o vereador Paulo Eduardo fez uma denúncia contra a empresa Solo, que está
agindo com irresponsabilidade na construção de um linhão no Jambuaçú deixando o rio
intrafegável. Em questão deordem o veredaor Márcio disse que fez uma visita no Jambuaçú
para averiguar essa situação e ver o que realmente está acontecendo, e pode perceber que o
igarapé Jambuaçú está sendo prejudicado, mais a empresa Solo já foi autuado para dar
explicações. Em seguida a senhora presidenta submeteu a discussão a Ata da Sessão Ordinária
anterior, não havendo discussão a mesma foi à votação, sendo aprovada por unanimidade dos
vereadores presentes. Submeteu a discussão e segunda votação o Parecer ne013/2021 da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de Emenda a lei Orgânica
n9001/2021. Não havendo discussão, foi à segunda votação, sendo aprovado por unanimidade
dos veredaores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento ne160/2021 de
Autoria do Vereador Márcio de Castro de Martins, que foi discutido pelo autor da matéria. Não
havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos veredaores
presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n9163/2021 de Autoria do
Vereador Edeval pereira Barra, que foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores Junil
Ramos Faro, Mareio de Castro Martins, Bruno Medeiros quaresma, Raimundo Edson D. Malcher,
Nilziele da Conceição Corrêa, Dilcirene Trindade Martins e Eliomar Da Cruz Silva Não
havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos veredaores
presentes, com a inclusão dos vereadores Junil Ramos Faro, Mareio de Castro Martins, Bruno
Medeiros Quaresma, Raimundo Edson D. Malcher, Nilziele da Conceição Corrêa, Dilcirene
Trindade Martins e Eliomar Cruz da Silva. Submeteu a discussão e votação o Requerimento
n9164/2021 de Autoria da Vereadora Dilcirene Trindade Martins, que foi discutido pela autora
da matéria. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos
veredaores presentes, com a inclusão do vereador Leandro Henrique Cardoso da Rocha.
Raimundo Edson Duarte Malcher. Submeteu a discussão e votação o Requerimento
n2166/2021 de Autoria do Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelo
autor da matéria e pelos vereadores. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o
Requerimento ne167/2021 de Autoria da Vereadora vereadora Nilziele da Conceição Corrêa,
que foi discutido pela autora da matéria e pelo vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira. Não
havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes, com a inclusão do vereador Paulom Eduardo Costa de Oliveira. Submeteu a votação
a nova formação das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de
Saúde, Assistência Social, Saneamento e Meio Ambiente, em justificação ao seu voto o
vereador Leandro disse que será contrário a aprovação da composição dessas comissões, pois
o artigo 57, Parágrafo 59, do Regimento Interno desta Casa dispõe que o presidente da Câmara
preencherá por nomeação as vagas verificadas nas Comissões de acordo com a indicação do
líder do partido a que pertencer o substituído, até então que o procedimento feito pela Mesa
Diretora estaria correto, no entanto, a mudança no quadro de vereadores da Câmara municipal
de Moju, nos remonta ao Art. 31,Parágrafo 29 do Regimento Interno, que diz que em cada
Comissão será assegurada quanto poissível a representação proporcional dos partidos ou
blocos parlamentares, que participem da Câmara devendo se observar quanto da indicação tais
critérios, portanto, a bancada do MDB passou de 5 (cincojpara 4(quatro) parlamentares, assim,
um novo partido passou a ter assento nesse Legislativo, que é o PTB que foi empossada a
vereadora Dilcirene Trindade Martins. Então, no ponto de vista desse vereador, para se
compatibilizar com todos esses dispositivos impostos no Regimento Interno desta Casa, teria
que ser garantido no mínimo uma vaga nessas Comissões para o PTB, então, por entender que
essa proporcionalidade não está sendo respeitada na indicação da composição dessas
Comissões Permanentes, é que esse veredaor vota contrário. Em seguida a senhora Presidenta
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disse que mudou apenas duas Comissões, e tem obedecido os critérios. Em questão de ordem o
vereador Junil Ramos Faro disse que entende o posicionamento do vereador Lenadro, mas as
Comissões estavam formadas, e no artigo 58, do Regimento Interno diz que no caso de licença
ou impedimento de qualquer membro das Comissões permanentes, caberá ao Presidente da
Câmara a designação do substituto, mediante indicação do líder do partido a que pertença o
lugar, então, como as Comissões já estão vingente, e ainda não foi tirado o líder da bancada, a
presidenta tem a prerrogativa de fazer a indicação, por isso, esse vereador é favorável a votação.
Em questão de ordem o Vereador Paulo Eduardo disse que se absterá da votação, para que
possa ter um fundamento melhor, e estudar um pouco mais o Regimento Interno. Nesse
momento a nova formação das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão
de Saúde, Assistência Social, Saneamento e Meio Ambiente foi a votação, sendo aprovadas
por 08 (oito) Votos a favor dos vereadores Bruno Medeiros Quaresma, Cimira Eulália da Cruz
Souza, Edeval Pereira Barra, Eliomar Cruz da Silva, Junil Ramos Faro, Kelly Fernanda da S. Felix
de Almeida, Mareio de Castro Martins e Raimundo Edson Duarte Malcher. 02 (dois) votos
contra dos vereadores Dilcirene Trindade Martins e Leandro Henrique Cardoso da Rocha, e 02
(duas) abastenções dos vereadores Nilziele da Conceição Corrêa e Paulo Eduardo Costa de
Oliveira. Expediente Oral: Vereador Bruno Medeiros Quaresma, cumprimentou todos. Falou
da emoção e satisfação pela aprovação do Projeto de Lei, alterando a Lei Orgânica de Moju e
agradecu aos colegas veredaores pela aprovação unanime de mesmo. Disse que hoje se
comemora o Dia Mundial de Combate ao Suicídio, e de acordo com a Associação Brasileira de
Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, no Brasil são registrados mais de 13 mil suicídios
todos os anos, e no mundo são mais de 1 milhão, e 98% desses casos são de pessoas com
problemas mentais, e hoje uma das maiores doenças que afeta a população mundial é a
depressão. Nesse sentido a campanha "Setembro Amarelo" objetiva prevenir e reduzir essas
taxas alarmantes com ações e atividades por todo o mundo, o primeiro passo é acolhar as
pessoas, e o segundo passo é procurar ajuda profissional. Disse que a depressão não é frescura
e sim uma doença que precisa ser tratada. Parabenizou a Secretaria Municipal de Educação e o
Conselho Municipal de Educação, que estão fazendo um trabalho de regularização das escolas
do município de Moju, e esteve recentemente na escola Antônio de O. Gosrdo onde a mesma
recebeu a regularização para o ensino fundamental do 6Q (sexto) ao 9Q(nono) ano. Parebenizou
a Escola Tia Érica que recentimente recebeu a sua regularização. Parabenizou a prefeita Nilma

Lima que mais uma vez está levando a vacinação contra a Covid-19 para e população campesina
e ribeirinha e Moju, e esse veredaor está mais feliz, pois as crianças de 12 a 17 anos com
comorbidade estão sendo vacinadas. Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira,
cumprimentou todos. Disse que repudia todo e qualquer ato que seja contra a Democracia.
Disse que essa semana teve a oportunidade juntamente com a vereadora Nilziele, de estar
visitando algumas Secretarias de Estado, visitaram também o TCM onde foram muito bem
recebidos, estiveram também na SEASTER conhecendo os programas, nos gabinetes dos
deputados Bordalo e Wanderlan, para tentar fazer alguma coisa pela população. Disse que hoje
faria um requerimento verbal pedindo a limpeza do Igarapé Jambuaçú, mas devido as
lideranças terem o procurado acabou perdendo o tempo para fazer esse requerimento e
gostaria que essa luta não passasse a ser política e sim em prol da região do Jambuaçú, para que
lutam contra os desmandos dessa empresa Solo, e se for o caso entrar com uma ação judicial
para salvagardar o direito da terra com valor digno idenizado para aquele povo. Disse que fic
muito feliz em ouvir falar que a vacina está chegando em vários lugares, pediu que nã
esqueçam do Ramal Primavera que é o único local esquecido, e sempre fica por ultimo, mas iss
não pode acontecer, pois o trabalho temque ser pra toda a população mojuense. Agradeceu
presença nesta Casa do ex vereador Zé Rohm. Vereador Márcio de Castro Martins
cumprimentou todos, agradeceu a equipe de fiscalização ambiental que juntamente com ess
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vereador, foi fazer uma visita em loco no Igarapé Jambuaçú, após denúncia contra a empresa
Solo, que diz que tem autorização federal, estadual e municipal para trabalhar, mas não é assim
que funciona, e esse vereador assim que recebeu ess4 denúncia, foi verificar a situação e fez

fotos e vídeo do igarapé. Agradeceu à equipe de Endemias por ter atendido ao ofício desse
vereador solicitando a captura de morcegos de várias escolas da zona Rural do município, agora
faltam poucas escolas pra serem feito esse trabalho. Disse que fez ofício para a Secretaria de
Saúde, solicitando vacinação contra a Covid-19 na zona rural do município e já está sendo
atendido com a vacinação acontecendo em várias comunidades, agradecu a equipe de saúde
que está fazendo esse trabalho, pediu às pessoas que vacinem-se. Agradeceu a equipe de
terraplanagem que fez a recuperação do Ramal da Congregação, e em breve serão feitos outros
ramais como o Ramal do Gago e outros, para interligar as comunidades da zona rural.
Agradeceu a prefeita Nilma Lima por tudo que está fazendo pelo município de Moju, alertou as
pessoas que transitam na Rodovia dos Quilombolas e em outros ramais que já foram
recuperados, para que tomem cuidado com acidentes. Vereador Raimundo Edson Duarte
Malcher, cumprimentou todos, falou que teve a oportunidade de acompanhar a vacinação
contra a Covid-19 nas comunidades Campina, Castanhandeua e Luso onde viu que os jovens
estão se vacinando, no sábado estará acompanhando a vacinanação na Comunidade do Enviral
e Umarizal. Parabanizou a equipe da Saúde pelo trabalho que está fazendo no município em
relação a vacinação, isso é um compromisso da prefeita Nilma Lima na érea da saúde de Moju,
visitou também a comunidade da Congregação, Disse que a prefeita está trabalhando sim nas
vicinais, mais não se consegue fazer um trabalho de qualidade por conta das chuvas que
interferem muito nos trabalhos. Falou que em 2019 foram feitos muitos trabalhos de
recuperção da Rodovia dos Quilombolas, e foi atingida uma área muito grande
deterraplanagem e abertura de ramais, um trabalho da prefeita Nilma em parceria com o
Governo do Estado, em 2020 não se conseguiu fazer um grande trabalho por conta da
pandemia, mas esse vereador tem certeza que a prefeita Nilma Lima sabe que a
populaçãomojuense tem o direito de ire vir, e as máquinas estão trabalhando deacordo com a
necessidade. Agradeceu a presença do ex veredaor Zé Rolim. Disse que a prefeita está
trabalhando sim na érea da Saúde, da educação e da terraplanegem, esse vereador teve a
oportunidade de conversar com o responsável pelo trabalho de asfaltamento da estrada da
Sococo e foi informado de algumas dificuldades para iniciar esse trabalho, inclusive a chuva.
Chamou atenção da Polícia militar e da Guarda Municipal para o fato de algumas pessoas que
não são de Moju e fazem jogos de dados e maria pretinha na área do Centro da Cidade, se
aproveitando de pessoas inocentes para roubá-los, pediu que esses órgãos tomem
provid~encias dessa situação. Parabenizou a prefeita Nilma, o chefe da Casa Civil Iran Lima e o
senhor Iranzinho, por estaremb sempre correndo atrás de melhorias para o nosso município.
Vereadora Eliomar Cruz da Silva, cumprimentou todos, parabenizou os vereadores que estão
empenhados a trabalhar e buscar soluções para o município. Falou sobre o dia 28 de agosto,
aniversário de Moju, onde acompanhou a prefeita na entrega do posto de Saúde do Condomíni
Laércio Barbalho, na assinatura pelo governador, da Ordem de serviço para o asfaltamento d
estrada da Sococo, onde os trabalhos já começaram, e o Governador enfatizou a importância d
empresa Sococo, parabenizou a prefeita e o governador por essa obra. Disse que no moment
que o Brasil está passando precisamos de sensatês mais a nivel federal vemos muito isso, mai
devemos pedir a deuspara que as pessoas que governam nossam Pais façam o que seja melho
para o povo e não para si. Parabenizou a prefeita que no meio de todas essas tuburlência te
avanaçado, e sendo suas decisões, e tem lutado para que as coisas avansem, assim como te
sido parceira do governo do estado. Falou do secretário da Casa Civil Iran Lima, que não med
esforços para trazer benefícios para o município. Disse que sabeque ainda falta muito pra fazer
mais a prefeita tem feito o possível para resolver a maioria dos problemas do município, falo
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das ruas que continuam com os trabalhos de tapa buracos e asfaltamento nas ruas da cidade.
Parabenizou a equipe da sáude que tem um vasto cronograma de vacinação em várias
comunidades da zona rural de Moju, já estão vacinandos jovens de 12 a 17 anos, e isso é muito
importante, pois são vários alunos que serão vacinados. Falou que é muito importante a união
das Igrejas para que mais pessoas sejam vacinadas, e essa vereadora achou importante a
iniciativa do governo do estado em fazer uma campanha demonstrando essa união. Disse que
na quarta feita esteve na Casa Civil juntamente com o Chefe Iran Lima e a Prefeita participando
de uma reunão e no término dessa reunião os mesmos ainda estavam indo para outra reunião,
para discutir com os engenheiros da SEFA sobre a alocação da verbas para a construção do
Hospital Municipal e isso é muito importante. Disse que a prefeita tem reaberto Postos de
Saúde, construído outros novos Postos, e ainda tem projeto para construir mais no município.
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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