
ATA DA 2 5^ SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21^
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 24 DE
SETEMBRO DE 2021, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 24 (vinte e quatro) 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, Iranilson Trindade da Silva-PL, Junil Ramos Faro-MDB, Kelly
Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Márcio de Castro Martins-PSC Nilziele da
Conceição Correa-PSB, Leandro Henrique Cardoso da Rocha-PSDB 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. 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, Junil
Ramos Faro-MDB, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Márcio de Castro
Martins-PSC Nilziele da Conceição Correa-PSB, Leandro Henrique Cardoso da Rocha-
PSDB Paulo Eduardo Costa de Oliveira-PT. 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. Expediente Oral: Vereado
Mareio de Castro Martins, cumprimentou todos, deu condolências a família do senho
Valmiro Castro, morador da comunidade do Severo, que perdeu seu filho e solicitou a est
casa que envie carta de pesar à família. Agradeceu a prefeita, Vice prefeito e ao Secretário d
Saúde por atenderem uma solicitação desse vereador para ações itinerantes da vacinaçã
contra a Covid-19 na zona rural, que são muito importantes para imunizar os munícipes. Diss
que já estão sendo vacinados os jovens acima de 16 anos sem comorbidade e de 12 a 15 anos
com comorbidade e isso é muito importante, pois a pandemia continua, com o surgimento de
novas variantes. Parabenizou a equipe de terraplanagem pelo árduo trabalho que está
enfrentando devido muita chuva, mas mesmo assim estão fazendo os ramais do município.
Agradeceu a Secretaria de Educação, pois Moju está sediando mais uma vez os Jogos
Estudantis Paraenses, com a organização dessa secretaria. Vereador Paulo Eduardo Costa de
Oliveira, cumprimentou todos, falou que depois de muita cobrança a vacinação está
acontecendo no Ramal Primavera, mas esse vereador pode observar que se vacinou um
grande número de pessoas, foi avisado que seriam vacinadas pessoas acima de 18 anos e
menores de 18 anos com comorbidade, e foram vacinadas pessoas maiores de 12 anos com
comorbidade, isso é muito bom, mais essafaixa etária não foi divulgada, e isso diminuiu a
quantidade de pessoas vacinados. Pediu que essa ação itinerante volta nas comunidades do
interior, sobretudo no Ramal Primavera. Parabenizou tds s envlvids na Ação de itinerante de
vacinação. Disse que essa semana participou de um evento do Partido dosTrabalhadores no
Município do Acará, juntamente com o presidente estadual, a deputada e o prefeito de
Concórdia Elias Santiago emuma planaria demais de 300 pessoas. Participou também
juntamente com o governo do estado, de um evento em alusão às pessoas com deficiência
física a convite do secretário de Assistência do Estado Inocêncio Gasparine. Vereador Bruno
Medeiros Quaresma, cumprimentou todos, se solidarizou a família da senhora Deolinda
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Santos, quefaleceu essa semana, e que dedicou váriosanos à paróquia do divino Espírito Santo,
pediu a esta casa que envie carta de pesar à família. Parabenizou a equipe da saúde em nome
do secretário Michel Garcia e a prefeita Nilma Lima, pela vacinação contra a Covid-19 aos
jovens acima de 16 anos que já começaram a ser aplicadas e para os jovens acima de 12 anos
com comorbidade e isso é muito importante, principalmente para a comunidade estudantil,
pois já está sendo discutido com os órgãos municipais envolvidos, o retorno das aulas
presenciais. Disse que vem recebendo uma denúncia contra a Empresa Jarumã, já a alguns
meses sobre o transporte para o município de Moju, pois a mesma só está trazendo os
passageiros de Moju até trevo de Abaetetuba, onde os mesmos tem que trocar de veículo, o
que é um total desrespeito com a população, falou que a tarifa da passagem que o mojuense
paga é muito maior que a tarifa que o morador de Abaetetuba paga, para se deslocar
atébelém.rassaltou ainda que recebeu uma denúncia de que está sendoi usado um Micro
ònibua em péssimas condições. Convidou todos os vereadores para fazeremu ma visita à essa
empresa, para ver de perto a situação que se encontra o transporte coletivo no município, pois
não é aceitável que nosso povo pague uma passagem mais cara por um transporte de péssima
qualidade. Disse que irá fazer denúcia contra a Empresa Jarumã no Ministério Público, na
ARCON e em todas as autoridades competentes. No aparte o vereador Paulo Eduardo disse
que vivenciou esse fato, e inclusive tem fotos desse micro ônibus em péssimas condições e
ainda estava superlotado. Vereador Bruno disse que no momento em que recebeu essa
denúncia contra a empresa Jarumã, entrou em contato com o Secretário de Trnasportes, e o
mesmo relatou que estará acionando o responsável pela empresa no municípiode moju, e esse
vereador tem certeza que a prefeita Nilma Lima não vaicompactuar com essa situação, e não
vai permitir que essa empresa preste um serviço de péssima qualidade à população mojuense.
disse que os responsáveis por essa empresa serão convocados para uma Audiência pública, e
isso com certeza será cobrado. 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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