
ATA DA 26a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21a
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 01 DE
OUTUBRO DE 2021, ÀS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 01 (hum) do mês de outubro 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 vig<
solicitou a Vice-presidenta que efetuasse a chamada para Verificação de quoru
constatando-se a presença dos vereadores: Alexandre Pinheiro Paes-PSC, Bruno Medei
Quaresma-PL, Dilcirene Trindade Martins-PTB, Dionete Moraes Peniche-PL, Ede
Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MDB, Iranilson Trindade da Silva-PL, Ke
Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Leandro Henrique Cardoso da Rocha-PS
Nilziele da Conceição Correa-PSB, Paulo Eduardo Costa de Oliveira-PT, Raimun
Edson Duarte Malcher-MDB. Havendo número legal foi aberta a presente Sessão, so
proteção de Deus e em nome da comunidade, com a leitura de um versículo da Bíblia Sagra
Em seguida foi feita a leitura do expediente constante da pauta assim discriminado:
Mensagem do executivo municipal encaminhando o Projeto de Lei ne008/2021 que autoriz
o município a ceder ao Estado do Pará, o uso do imóvel localizado na Avenida Divino Espírit
Santo s/n ao lado da unidade mista de saúde, medindo 60x60; Requerimento n9173/202
de Autoria da vereadora Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida, solicitando a recuperação d
praça da comunidade São Manoel, e reforma do centro comunitário; Requeriment
ne174/2021 de Autoria dos vereadores Paulo Eduardo Costa de Oliveira e Nilziele d
Conceição Corrêa, solicitando a pavimentação asfáltica, com calçada e meio fio, d
Travessas João Gordo e Cabanos, bairro da Pedreira, nesta cidade; Requeriment
ne175/2021 de Autoria do vereador Iranilson Trindade da Silva, solicitando a recuperação e
manutenção da iluminação pública da Vila Olho D^água Km 40, neste município;
Requerimento ne176/2021 de Autoria dos vereadores desta Casa, solicitando que a Mesa
Diretora desta Casa possa viabilizar junto com as demais Câmaras da região do Baixo
Tocantins, a reativação da Associação das Câmara de vereadores da região do Baixo \

Tocantins; Requerimento ns177/2021 de Autoria do vereador Edeval Pereira Barra,
solicitando manutenção a terraplenagem da Travessa Arauaí, sentido porto do crai;
Requerimento ne178/2021 de Autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, solicitando
recuperação e manutenção asfáltica da Rua Manoel de Souza e Souza, localizada no
residencial Maiaú, Av. das Palmeiras; Requerimento ne179/2021 de Autoria da vereadora
Eliomar Cruz da Silva, solicitando que o executivo municipal a interligação do sistema de
abastecimento de água da COSANPA, ao sistema de abastecimento do bairro Almir Gabriel;
Requerimento verbal de Autoria do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, solicitando
Ação itinerante de vacinação contra a Covid-19, na comunidade Curuçá, beneficiando os
moradores dos assentamentos Virgílio Serrão e Conceição do Rio Ubá, neste municipio;
comunidade; Requerimento Verbal de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa,
solicitando a reforma da Escola Municipal Maria da Cnceição, nesta cidade; Requerimento
Verbal de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, solicitando a recuperação das ruas
da comunidade Conceição do Rio Ubá, bem como manutenção da iluminação pública da
referida Comunidade; Correspondência da Comissão de Finanças e Orçamento, encaminhando
Parecer referente a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Moju do Exercício de 2007
de responsabilidade do Ex-Prefeito Iran Ataide de Lima . Dando prosseguimento, a senhora
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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, Dilcirene Trindade Martins-PTB, 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,
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 à votação, sendo aprovada
por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento
n2173/2021 de autoria da Vereadora Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida, que foi discutido
pela autora da matéria, e pelos vereadores Raimundo Edson, Nilziele da Conceição, Paulo
Eduardo e Dionete Moraes. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do vereadores Raimundo Edson
Duarte Malcher, Nilziele da Conceição Corrêa, Paulo Eduardo Costa de Oliveira e Dionete
Moraes Peniche. Submeteu a discussão e votação o Requerimento nQ174/2021 de autoria
dos Vereadores Paulo Eduardo Costa de Oliveira e Nilziele da Conceição Corrêa, que foi
discutido pelos autores da matéria, e pelos vereadores Alexandre Pinheiro, Dionete Moraes,
Iranilson Trindade e Raimundo Edson. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com a inclusão dos vereadores
Alexandre Pinheiro Paes, Dionete Moraes Peniche, Iranilson Trindade da Silva e Raimundo
Edson Duarte Malcher. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n2175/2021 de
autoria do vereador Iranilson Trindade da Silva, que foi discutido pelo autor da matéria, e
pelos vereadores Paulo Eduardo e Eliomar Cruz. Não havendo mais discussão, foi a votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores
Paulo Eduardo Costa de Oliveira e Eliomar Cruz da Silva. Submeteu a discussão e votação o
Requerimento ns176/2021 de autoria dos vereadores desta Casa, que foi discutido pelos
ereadores Dilcirene Trindade Martins, Dionete Moraes Peniche, Paulo Eduardo C. de Oliveira,
ilziele da Conceição Corrêa, Raimundo Edson Duarte Malcher, Leandro Henrique C. d
ocha, Iranilson Trindade da Silva, Bruno Medeiros Quaresma, Edeval Pereira Barra e Elioma
ruz da Silva. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidadi
os vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento ne177/2021 d

autoria do vereador Edeval Pereira Barra, que foi discutido pelo autor da matéria, e pel
vereador Alexandre Pinheiro. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado po
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do vereador Alexandre Pinheiro Pae
Submeteu a discussão e votação o Requerimento ne178/2021 de autoria da vereador
Dionete Moraes Peniche, que foi discutido pela autora da matéria. Não havendo mai
discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Submeteu a discussão e votação o Requerimento n2179/2021 de autoria da vereadora
Eliomar Cruz da Silva, que foi discutido pela autora da matéria, e pelas vereadoras Nilziele da
Conceição e Dinonete Moraes. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão das vereadoras Nilziele da Conceição
Corrêa e Dionete Moraes Peniche. Submeteu a discussão e votação o Requerimento verbal
de Autoria do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, que foi discutido pelo autor
damatéria e pela vereadora Nilziele da Conceição. Não havendo mais discussão, foi a votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão da vereadora vi
Nilziele da Conceição Corrêa. Requerimento Verbal de autoria da vereadora Nilziele da
Conceição Corrêa, que foi discutido pela autora da matéria, e pelo vereador Paulo Eduardo.
Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes, com ainclusão do vereador Paulo Eduardo C. de Oliveira. Submeteu a discussão
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evotação o Requerimento Verbal de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, que foi
discutido pelo autor damatéria e pela vereadora Nilziele da Conceição, Alexandre Pinheiro e
Eliomar Cruz. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade
dos vereadores presentes, com a inclusão da veredaora Nilziele da Conceição Corrêa,
Alexandre pinheiro Paes e Eliomar Cruz da Silva. Encaminhou para as comissões de

Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Terras o Projeto de Lei nQ008/2021 de
autoria do executivo para analise e emissão de perecer no prazo legal. Expediente Oral:
Vereador Alexandre Pinheiro Paes, cumprimentou todos, falou que uma de suas promessas
de campanha, foi atuar em prol da agricultura familiar sustentável, e esses dias viu um
leventamento do mapa de biomas, onde diz que a amazônia já perdeu de 1985 à 2020, uma
área do tamanho do Chile, o que o deixou muito preocupado. Disse que só em Moju, de janeiro
a agosto perdemos uma área de 1.063 hequitárias. Disse que em 2019 foi publicada uma
instrução normativa que diz que o cacau é considerado de reflorestamento, desde que seja
plantado com outras culturas, pois é uma cultura fácil de plantar, e se colocou a disposição
para ajudar os agricultores com orientação. Disse que a vacinação está avançando, e es
vereador se muito feliz, pediu às pessoas que vacinem-se. Sobre a Associação de vereador
do Baixo Tocantins, disse que é a favor, pois unidos serão mais fortes. Disse que esteve e
Salvador, participando do Encontro Nacional de vereadores Municipais e Form da Mulh
onde viu a importância de estarem unidos. Falou que esteve na SEEL, conversando com
professor Waldinei e com a responsável em trazer o Programa talentos esportiv
juntamente com o vereador Bruno, conversou também com o professor Rui que é membro
federação Paraense de árbitros de basquete para solicitar mais uma capacitação para
profissionais de educação física, onde a coordenadora assumiu o compromisso em conseg

m curso de árbitro de basquete para esses profissionais. Vereador Raimundo Edson Duar
alcher, Cumprimentou todos. Falou que esteve em Salvador participando do Encontro
acional de vereadores juntamente com outros colegas vereadores, agradceu a presidenta por
star sempre buscando conhecimento e qualificação, foi um congresso muito produtivo, que
eio somar muito para o conhecimento dos vereadores que participaram. Disse que esteve
isitando o ramal da Conduta onde aconteceu um acidente com uma carreta, que causou um
rande problema para os ônibus e moradores que transitam por aquela via, agradeceu a
refeita Nilma Lima, pois as máquinas já estão lá para fazer os reparos no referido ramal,
isitou também a casa familiar rural e o posto de saúde, onde conversou com algumas
essoas, falou que a prefeitura de Moju está fazendo uma parceria com a Hydro para a
eforma da escola e do posto de saúde do Ramal da Conduta. Falou que está acontecendo o
ecadastramento do Bolsa Família, e que não se encerrará dia 10 como estão falando, e
ontinuará por muito tempo, por isso não é necessário as pessoas do interior irem pras filas

um dia antes, pois os atendimentos estão acantecendo, parabenizou a coordenação do Bolsa
Família pelo excelente trabalho. Parabenizou o secretário de Saúde e a prefeita Nilma pelo
compromisso com a saúde de Moju, principalmente com a vecinação contra a Covid-19. Disse
que existe um novo Decreto Municipal, onde alguns órgãos são liberados para funcionar, mas
terá que ser apresentado a carteira de vacinação, e a Secretaria de Segurança juntamente com
a Guarda Municipal estarão tomando todos os cuidados, fiscalizando os bares e as festas que
irão acontecer nosfinais de semana. Disse que esteve reunido com o comandante da Guarda
Municipal e com o Secretário de segurança para discutir melhorias no trânsito de Moju, como
cursos de capacitação, e assim trazer mais segurança ao povo. Disse que estão indo no Detran,
juntamente com o chefe da Casa Civil, com a prefeita e com o senhor Iranzinho, para trazer
curso de qualificação no trânsito para Moju. Disse que nos próximos dias 05 e 06, a
Defensoria Pública do Pará, estará em nosso Município com vários serviços como emissão de
RG e CPF, primeira e segunda via de Ceridão de Nascimento, de Casamento e certidão de óbito,
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carteira de trabalho digital, atendimento jurídico e testes rápidos da Covid-19. Pediu a
conpreensão dos munícipes quanto aos trabalhos que estão sendo realizados, pois a chuva
acaba prejudicando muito esses serviços, mais tem certeza que as obras vãochegar aos quatro
cantos de Moju. Disse que sempre estará contribuindo para que Moju cresça da melhor forma
possível. Vereadora Dionete Moraes Peniche, cumprimentou todos, falou que participou de
um Congresso de vereadores em Salvador, onde aprendeu muito como pessoa e como
parlamentar, agradeceu a presidenta da Casa por ter lhe proporciodo essa oportunidade.
Chamou atenção de todos os órgãos superiores competentes, para um fenômeno muito ruim
que está acontecendo no Rio Ubá, que é um tipo de rama chamada mururé que está tomando
conta desse Rio que está praticamente fechado por essa rama, essa vereadora fez um mutirão
com os moradores para amenizar asituação, mais infelizmente não resolveu a situação. Disse
que já está com reunião marcado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente para pedir ajuda,
pois isso é prejudicial ao meio ambiente. Vereador Bruno Medeiros Quaresma,
Cumprimentou todos, disse que o mês de outubro é conhecido como "outubro rosa". Dedicado
a conscientização das mulheres em relação ao câncer de mama, e de acordo com o Instituro
Nacional do Câncer, de cada 100 mulheres, 40 a 43 são acometidas pelo câncer, e
diagnóstico precoce é muito importante. Disse que nesse dia também é comemorado o dia
vereador, o que é especial para esse veredaor, pois é seu primeiro dia de vereador que e
atuando como vereador, e se sente feliz pelo trabalho que vem realizando dentro
município, citou alguns trabalhos como a Lei que veta a contratação de condenados pela
Maria da Penha, que assumam cargos públicos no município de Moju, Projeto de Lei q
amplia a gratuidade de passagem a todos os deficiente do município, Projetos Talen
Esprtivos e Vida Ativa na terceira idade, que são realidade no município de Moju, nos qu
hoje existem aproximadamente 1.015 pessoas inscritas. Disse que recebeu agora a pou
mais uma denúncia do transporte coletivo oferecido pela empresa Jarumã, que não e
oferecendo um serviço de qualidade para o povo mojuense. Vereador Edeval Pereira Barra,
cumprimentou todos, falou que esteve em salvador juntamente com colegas vereadores,
participando do Congresso Nacional de Vereadores promovido pela UVB. Que foi um encontro
muito proveitoso, onde foram buscar conhecimento e traçar experiências com vereadores do
Brasil inteiro. Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, cumprimentou todos, fez mensão1
ao "outubro Rosa" que é dedicado a campanha de prevenção ao câncer de mama, agradeceu
pela aprovação de seu requeimentos. Disse que as máquinas realmente estão trabalhando,
não só nos Quilombolas, mas também no Alto Jambuaçu, Ramal do Severo, mas devido as
chuvas, houve problemas na mediação da Fazendinha com Santana do Alto, no Ramal
Primavera, e fez um apelo para que sejam tomadas medidas paliativas, pois esse ponto ficou
intrafegável. Convidou os colegas vereadores e o povo em geral para o encerramento da
festividade de São Miguel Arcanjo na comunidade Curuperé. Fez cobranças em relação aos
requerimentos de sua autoria que foram aprovados nessa Casa, solicitando benefícios pra
várias comunidades, e ainda não foram concretizados. Vereadora Eliomar Cruz da Silva,
cumprimentou todos, falou que participou do Congresso Nacional de Vereadores em Salvador,
e que foi um encontro produtivo, de muito conhecimento, com várias pelestras que os
engrandeceram muito. Disse que o papel do Legislativo é esse, sempre buscar melhoramento
para o município em parceria com o gestor municipal, para que o mesmo possa exercer seu
mandato com eficiência. Reforçou a denúncia que o vereador Bruno fez em relação a empresa
Jarumã, e disse que essa denuncia já está na ouvidoria da Câmara, mas essa denuncia tem que
envolver todas as outras empresas de transporte que atuam em Moju, pois as pessoas não
podem ser maltratadas, principalmente os deficientes e idosos que precisam da gratuidade,
gratuidade essa que é paga todos osmeses pela prefeitura, então tudo isso precisa ser revisto.
Disse que irá enviar um ofício em nome de todos os vereadores para a Equatorial, marcando
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uma reunião, e irá solicitar que a prefeita também participe, pois toda essa situação de
aumento na tarifa, e queda de energia no município tem que ser resolvida. Disse que já ouviu
algumas reclamações sobre a situação do Rio Ubá, e pediu que a vereadora Nete se some aos
demais vereadores, e com a Secretaria de Meio Ambiente Municipal, para verificar de que
forma essa situação poderá ser resolvida. Falou sobre a Ação da Defensoria Pública nos dia 05
e 06 de junho em Moju, com a emissão de vários documentos e outros serviços, ação essa que
tem o apoio da prefeita Nilma Lima, do Chefe da Casa Civil Iram Lima e do Iranzinho. Disse
que a a prefeita Nilma não deixou salários atrazados no ano de 2020, que foi um ano muito
difícil por causa da Pandemia, e até essa data de 2021, ainda não atrasou nenhum pagamento
dos servidores municipais. Falou que a prefeita Nilma tem se empenhado muito na questão do
Hospital que será construído no município de Moju. Em nome de seus pais, desejou uma vida
abençoada à todos os idosos, 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.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

Palácio Vereador Lourival Tavares Cristo


