
ATA DA 27a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21a

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

Às 09:00 (nove) horas do dia 06 (seis) 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 vigor,
solicitou a Vice-presidenta que efetuasse a 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, Junil
Ramos Faro-MDB, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Mareio de Castro
Martins-PSC, 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: Parecer Conjunto ne014/2021 das
Comissões de Legislação e Terras, Obras e Serviços públicos, referente ao Projeto de Lei
nQ008/2021 que autoriza o município a ceder ao Estado do Pará, o uso do imóvel localizado
na Avenida Divino Espírito Santo S/N, ao lado da Unidade Mista de Saúde, medindo 60x60;
Parecer ne015/2021 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto
de Resolução ns002/2021, que Cria a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Moju e
dá outras providências; Requerimento nQ180/2021, de autoria dos vereadores Dionete
Moraes Peniche, Kelly Fernanda da Silva Felix de Almeida, Junil Ramos Faro e Iran Ilson
Trindade da Silva, solicitando que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente viabilize parceria
unto a Secret^ria de Estado de Meio Ambiente, para que seja realizada a limpeza do Rio Ubá,
este município; Mensagem do executivo municipal encaminhado o Projeto de Lei
e009/2021, que dispõe sobre a Lei Orçamentária do município de Moju, para o exercício
nanceiro de 2022; Requerimento verbal de autoria do vereador Mareio de Castro Martins,
licitando a pavimentação asfáltica com meio fio e calçada nas ruas da vila Castanhandeua,

situada na PA-252; Requerimento verval de autoria do vereador Paulo Eduardo C. de
Oliveira, solicitando iluminação pública na comunidade Curuçá do Rio Ubá; Requerimento
Verbal de autoria da veredaora Dionete Moraes Peniche, solicitando recuperação e ampliação
do Ramal Santa Luzia, com aterro, colocação de tubos e barragem no perímetro em frente a
Igreja da comunidade; Edital de Publicação, informando sobre o julgamento das contas da
Prefeitura Municipal de Moju, referente ao ano de 2007. 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, Dilcirene Trindade Martins-PTB, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval
Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MDB, Iranilson Trindade da Silva-PL, Junil
Ramos Faro-MDB, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Mareio de Castro
Martins-PSC, 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 primeira votação o Parecer Conjunt
ng014/2021 das comissões de Legislação e Terras, Obras e Serviços públicos, referente ao e
Projeto de Lei ne008/2021 que autoriza o município a ceder ao Estado do Pará, o uso d

Travessa da Saudade N 150 - CEP: 68.450-000 - Tel: (91) 37561151
CNPJ: 22.842.791/0001-01 - Email: camaramoju@ig.com.br

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU

Palácio Vereador Lourival Tavares Cristo



imóvel localizado na Avenida Divino Espírito Santo s/n ao lado da Unidade Mista de Saúd
medindo 60x60, Não havendo discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade do
vereadores presentes. Submeteu a discussão e primeira votação o Parecer ne015/2021 d
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de Resoluçã
ne002/2021, que Cria a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Moju e dá outra
providências, que foi discutido pela vereadora Eliomar Cruz da Silva. Não havendo mai
discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presente
Submeteu a discussão e votação o. Submeteu a discussão e votação o Requerimento Verb
de autoria do vereador Paulo Eduardo C. de Oliveira, que foi discutido pelo autor da matéri
Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadore
presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento Verbal de autoria do vereado
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.
Submeteu a discussão e votação o Requerimento Verbal de autoria da vereadora Dionete
Moraes Peniche, que foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadores Paulo Eduardo,
Iranilson Trinddae e Alexandre Pinheiro. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do vereador Paulo
Eduardo C. de Oliveira, Iranilson Trindade da Silva e Alexandre Pinheiro Paes. Encaminhou
para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei n2009/2021, que dispõbe sobre a
Lei Orçamentária do município de Moju, para o exercício financeiro de 2022, para análise e
emissão de parecer no prazo legal. Expediente Oral: Vereador Junil Ramos Faro,
cumprimentou todos, iniciou sua fala agradecendo e parabenizando a gestão municipal e suas
parcerias por terem trazido para Moju o programa o "Balcão de Direitos" da Denfensoria
Pública do Estado para Moju, trazendo vários serviços para a população como a extração de
documentos e outros, e esse vereador viu o quanto a população é carente de benefícios
sociais, pois são inúmeras pessoas sem documentos, mas com esse atendimento com certeza
irá diminuir muito esse percentual. Agradeceu ao governador Helder Barbalho pela criação
desse programa, que está percorrendo todo o estado do Pará, agradeceu também o Chefe da
Casa Civil Iran Lima pela parceria. Disse que o juiz da Comarca de Moju, julgou improcedente
a denúncia feita contra a prefeita Nilma Lima, e esse vereador sempre acreditou no trabalho
com honestidade da prefeita, e esse trabalho vai continuar, pois em time que trabalha não se
mexe, e hoje quem está mudando a história do município de Moju é a gestão 15 na pessoas da
prefeita Nilma Lima juntamente com a bancada de vereadores, isso é uma vitória do povo de
Moju, que quer seu município melhor. Agradeceu a todos que estão lutando incansavelmente
pra trazer melhorias para o nosso município. Vereadora Kelly Fernanda da S. Felix de
Almeida, cumprimentou todos, parabenizou equipe da Defensoria Pública do Estado pela
ação que a mesma está fazendo em nosso município com a emissão de vários documentos,
parabenizou a prefeita Nilma e o chefe da Casa Civil Iran Lima e o governador pelo apoio à
essa ação. Falou da decisão favorável à prefeita Nilma, no processo movido contra a mesma,
disse que a prefeita sempre teve compromisso com o povo, é muito atuante e não iria cair n
mesmo erro. Disse que a Secretaria de Educação já está se organizando para dar início
aulas, e com certeza ainda virá muito mais trabalho durante os quatro anso de mandat
Vereador Mareio de Castro Martins, cumprimentou todos, parabenizou a prefeita Nilm
Lima, o Chefe da Casa Civil Iran Lima e todas as pessoas envolvidas para trazer a ação d
Defensoria Pública do Estado para nosso município. Disse que já sabia que o resultado d
processo contra a prefeita seria favorável a mesma, falou que sempre acreditou n
responsabilidade da prefeita, e foi provado que não existia nadadeerrado. Desejou feliz Círio
todos. Vereador Paulo Eduardo C de Oliveira, cumprimentou todos, reafirmou se
compromisso com a comunidade do Curuçá, para a qual fez um requerimento solicitan
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melhorias para a mesma. Parabenizou os organizadores da Festividade da Comunidade do
Castanhendeua, que fez uma festa maravilhosa. Falou de um incidente que ocorreu no Ram
Primavera, que a pessoa ferida já está bem, falou à família que independente de polític
sempre poderão contar com esse vereador. Vereador Edeval Pereira Barra, cumprimento
todos, agradeceu a Prefeita e o Chefe da Casa Civil pela parceria com a Defensoria Pública d
Estado, trazendo atendimento à população mojuense com a emissão de vários documento
Parabenizou também a equipe da Assintência Social que está á frenete da organização dess
ação. Agradeceu a todos que estão a frente dessa ação. A respeito da ação movida contra
prefeita Nilma Lima, disse que o processo foi julgado improcedente, e queriamcomparar co
o que aconteceu em 2016 com o ex prefeito ieié, mas o grupol5 é feito de compromisso, e o
contratos de pessoal sempre foram feitos dentro da Lei, parabenizou a prefeita por est
trazendo benefícios para o município, que até 2018 estava estaguinado, pois quando um
prefeito consegue fechar quatro postos de saúde em cinco anos, é sianl que o município está
andando pra trás. Disse que está nesta casa para contribuir com o município, para que o
mesmo cresça cada vez mais. Vereador Alexandre Pinheiro Paes, cumprimentou todos,
falou de dois requerimentos em que faz parte e um e solicitando melhorias na iluminação
pública para a Comunidade Conceição do Mirindeua, e outro solicitando a limpeza do rio Ubá,
e esse vereador acha que tem que ser investigado o que está ocasionando o aparecimento
dessas ramas no rio. Disse que foi no mês passado foi até a D PE, juntamente com outros
veredaores, onde conversaram com toda a equipe jurídica, e hoje está acontecendo a Ação da
mesma com a emissão devários documentos, parabenizou o geverno do estado, a prefeita
Nilma e o Chefe da Casa Civil Iran Lima pela parceria. Disse que em breve o município estará
com a emissão de RG que será entregue um dia após a extração. Parabenizou o grupo 15 por
mais uma vitória, que foi a decisão favorável a prefeita Nilma, no processo movido contra ela,
quando todos já sabiam do resultado, pois a prefeita não iria cair no mesmo erro que a gestão
passada caiu, até porque houve muita responsabilidade nas contratações. Vereador Bruno

edeiros Quaresma, cumprimentou todos, disse que mais uma vez o governo do estado se
z presente em Moju, através do Chefe da Casa Civil Iram Lima, em parceria com a Defensoria

ública e Prefeitura Municipal, com a emissão de documentos e outros serviços, e esse
ereador se alegra, pois grande parte da população campesina veio usufruir desse benefício.
isse que a Assistência Social em poucos dias estará recebendo uma impressora, onde será

possível fazer a emissão de de RG na hora, isso mostra o compromisso da administração
municipal com o povo mojuense, não promessa como muitos políticos fazem, mas o grupo 15
assume compromisso, e a prova disso foi a sentença do Juiz da 37a Zona Eleitoral de Moju, que
julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral que foi impetrada contra a
prefeita Nilma Lima, onde esse vereador fez a leitura de partes da sentença do Juiz. Disse que
em 2016 houve um processo de caçasão em Moju, que sim, houve crime eleitoral, pois apenas
no dia primeiro de julho houveram 640 ( seiscentos e quarenta)contratos, que ainda não era
período vedado, mas não houve expediente em Moju, e mesmo assim ocorreu essa
contratação, já no segundo semestre houve a contratação de mais 33 (trinta e três) pessoas,
na véspera da eleição e houveram mais 9 (nove) contratos sem data definida, totalizando
682 (seiscentos e oitenta e dois) contratos dentro do período vedado, ressaltou que a
contratação não foi o que causou a caçassão do ex prefeito, e sim a contratação dentro do
período vedado, sendo que a diferença de votos pro segundo colocado foi de 1.000 (mil) votos,
e isso claramente mostra que houve interferêncio no processo eleitoral, portanto, não há
dúvida que houve crime eleitoral, já no processo movido contra a prefeitanilma diz que não
houve crime eleitoal, foi avontade do povo que prevaleceu, elegendo a primeira mulher
prefeita de Moju. Disse que ainda tem muito a se fazer no município, mas esse vereador tem
certeza que se todo gestor que passasse pelo município fizesse um pouco, restaria pouco para
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seu sucessor dar continuidade ao trabalho, o problema é que quando o gestor anterior fecha
postos n de saúde, pópsto de policiamento, deixa as ruas emburacadas, escolas em estado
'precário e não faz nem a regulação da saúde, aí sobra muito para o próximo gestor fazer no
município de Moju, falou que tem consciência de que não farão tudo, mas tem a convicção que
muito será feito. Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, cumprimentou todos, iniciou
sua fala dizendo que esteve presente juntamente com vários vereadores e a prefeita, na ação
da Defensoria Pública realizada em nosso município com a emissão devários documentos,
agradeceu ao governo do estadoe ao Chefe da Casa Civil Iram Lima, que são parceiros do
município de Moju trazendo vários benefícios para o povo. Parabenizou a Prefeita, a
secretária de Assistência e toda sua equipe pela organização dessa ação. Parabenizou a
Prefeita Nilma Lima e seu Vice Rubens teixeira, por terem feito a justiça valer, e provado que
nessa gestão se trabalha com dignidade e respeito à máquina Pública, e ficou provado nessa
denuncia feita pelo vereador Leandro que não houve intenção de driblar a regra eleitoral,

como aconteceu no ano de 2016 no município de Moju. Disse que tem certeza que com essa
gestão compromissada com a população mojuense, o município de Moju vai ter muito a
ganhar. Vereadora Eliomar Cruz da Silva, cumprimentou todos, parabenizoua Prefeitura de
Moju e o governo do estado, que através da Defensoria Pública do Estado, está trazendo a ação
itinerante para o nosso município, com o apoio da prefeita Nilma Lima e do Chefe da Casa Civil
Iran Lima que sempre contribui buscando benefícios para o nosso município. Disse que com a
pandemia muitos postos de serviços tiveram que fecher e outros ficaram trabalhando
remotamente, e hoje a população mais carente tem a necessidade de vários documentos.
Disse que a política só cresce com políticos que tem compromisso com a população, e hoje
temos o governador Helder Barbalho e sua equipe que realmente quer ver o melhor do Pará, e
Moju está sendo contemplado com obras e serviços em parceria com o governo do estado.

alou da Ação de Investigação Eleitoral, movida contra a prefeita Nilma Lima, que teve como
presentante o vereador Leandro Henrique, que foi julgada improcedente, pelo juiz da 37-

ona Eleitoral, e se houvessem provas contudentes para derrubar a prefeita, com certeza o
iz teria levado em consideração e teria julgado procedente. Portanto, a prefeita será prefeita

or quatro anos, e seu grupo político é um grupo que se consolidou na política com trabalho, e
m história. Disse que quando o Iran lima ganhou as eleições pela primeira vez, o Médio Moju

não tinha escolas em alvenaria e tinha apenas um barco para transportar alunos, e o mesmo
mudou a cara do transportorte escolar da região, abriu ramais, construiu várias escolas em
alvenaria, e começou a mudar a cara do município deMoju, e pra se ter uma idéia ainda
existem prédios pintados da cor laranja e cinza que era cor do mandato do Iram. Portanto não
adianta pessoas virem dizer que vão mudar a cara do municipiode Moju, pois passaram seis
anos no mmandato e quando a prefeita Nilma assumiu em 2018, haviam várias escolas
sucateadas, ramais que não prestavam, cinco postos d Saúde fechados que o Iran deixou
funcionando, então, se tivessem competência para mudar a história de Moju, teriam mudado,

' falta muita coisa pra fazer, mas muita coisa já foi feita, será feito muito mais, e a cara da
cidade está sendo mudada. Parabenizou e agradeceu o corpo Jurídico, que fez a defeza da
prefeita no processo movido contra ele. Agradeceu também ao Chefe da Casa Civil Iran Lima e
osenhor Iranzinho por todo o apoio dado ao município de Moju. 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, 06/10/2021.
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