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ATA DA 28a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 21a
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 15 DE
OUTUBRO DE 2021, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 15 (quinze) 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-presidente que efetuasse a chamada para Verificação de quorum,
constatando-se a presença dos vereadores: Alexandre Pinheiro Paes-PSC, Bruno Medeiros
Quaresma-PL, Cimira Eulália da Cruz Souza-PSC, 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, 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 do
expediente constante da pauta assim discriminado: Parecer da Comissão de Finanças e
Orçamento, referente ao Processo Ns 470012007-03, que trata da prestação de contas da
Prefeitura Municipal de Moju, exercício de 2007, de responsabilidade do ex-prefeito Iran
Ataíde de Lima; Projeto de Decreto Legislativo Ne 004/2021, que dispõe sobre a prestação
de contas da Prefeitura Municipal de Moju, exercício de 2007, de responsabilidade do ex-
prefeito Iran Ataíde de Lima; Projeto de Resoliução N9004?2021, que dispõe sobre a
prestação de contas da Prefeitura Municipal de Moju, exercício de 2007, de responsabilidade
do ex-prefeito Iran Ataíde de Lima. Dando prosseguimento, a senhora presidente 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, Cimira Eulália
da Cruz Souza-PSC, 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, 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
à votação, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Dando
prosseguimento a senhora presidente, conforme determina o Regimento Interno, facultou a
palavra à defesa do ex-prefeito Iran Ataíde de Lima, por 15 (quinze) minutos, usando da
palará o Dr. Edmar Gonçalves, falou em defesa do ex-prefeito Iran Ataide de Lima, e disse

o ex-gestor cumpriu todas as determinações legais, houve a alocação de recussos como
isto, e a recomendação do Tribunal de Contas foi pela aprovação dessas contas, e pediu
ereadores que possam aprová-las. Submeteu a discussão e votação nominal o Parecer
omissão de Finanças e Orçamento, referente ao Processo Ne 470012007-03, que

da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Moju, exercício de 2007, de
onsabilidade do ex-prefeito Iran Ataíde de Lima. Não havendo discussão, foi à votação,

sendo aprovado por 13 (treze) votos a favor dos vereadores: Alexandre Pinheiro Paes,
Bruno Medeiros Quaresma, Cimira Eulália da Cruz Souza, Dionete Moraes Peniche,
Edeval Pereira Barra, Eliomar Cruz da Silva, Iranilson Trindade da Silva, Junil Ramos
Faro, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida, Márcio de Castro Martins, Nilziele da
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Conceição Corrêa, Paulo Eduardo Costa de Oliveira e Raimundo Edson Duarte Malcher e
01 (um]voto contra do vereador Leandro Henrique Cardoso da Rocha. Submeteu a

discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo N9004/2021 e o Projeto de
Resolução Ne004/2021, referentes à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Moju,
exercício de 2007. Não havendo discussão, foi a votação, sendo aprovado por 13 (treze) votos
a favor, e 01 (um) voto contra. Nesse momento foi feita a leitura do Projeto de Decreto

Legislativo N2004/2021, e do Projeto de Resolução N9004/2021. A senhora presidente,
solicitou que a secretaria desta Casa encaminhe os mesmos, juntamente com o Parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento, para o Tribunal de Contas dos Municípios e para o
Ministério Público. Expediente Oral: Vereador Alexandre Pinheiro Paes, cumprimentou
todos, falou da aprovação das contas do ex-prefeito Iran Lima do exercício de 2007, e esse
vereador votou favorável, acompanhando o Parecer do TCM. Disse que esteve conversando
com o Diretor de esportesjunior Pamplona e o professor Waldinei, sobrealgumas situações do
esporte mojuense, que foi um compromisso de campanha desse vereador, que foi lutar pelo
esporte, pois acredita que trabalhar pelo esporte é trabalhar nossos jovens. Falou sobre o dia
dos professores, e agradeceu a todos os professores que passaram por sua vida e parabenizou
odos pela passagem do seu dia. Vereador Márcio de Castro Martins, cumprimentou todos,
gradeceu a prefeita Nilma, pela conclusão do ramal de integração, que liga o ramal do Severo
o ramal do Chibé, que hoje é realidade e contempla mais de 50 famílias, e acredita que nessa
emana as máquinasirão começar a trabalhar no ramal Primavera, que é um ramal de grande
cesso à região do alto Jambuaçú. Parabenizou o Secretário de Saúde pela II Conferência,
ealizado no auditório municipal, onde foi formado o novo Conselho Municipal de Saúde para
biênio 2022/2023, falou também da campanha de multivacinação que será realizada no

ábado. Falou da aprovação das contas de de 2007, de responsabidade do ex-prefeito Iran
ima, e esse vereador votou favorável acompanhando o Parecer do TCM e da Comissão de

Finanças desta Casa. Parabenizou todos os professores pela passagem do seu dia. Vereador,
Bruno Medeiros Quaresma, cumprimentou todos, falou sobre o dia do professor, em especial o
Prefessor Raimundo Roberto Ribeiro, que recebeu uma homemagem das escolas estaduais de Moju,
pela contribuição que deu a educação de Moje eesse veredaor deixou seu agradecimento a esse
professor, que depois de 37 anos de contribuição, conseguiu sua aposentadoria. Disse que o
professor Raimundinho foi vereador de Moju, e um dos professores que troxeram o ensino médio
para nosso município. Disse que o professor precisa ser valorizado e respeitado no País, resepitado
não somente pelos governantes maiores, mas por toda sociedade. Parabenizou e agradeceu a todos
os professores pela passagem do seu dia, em especial a sua primeira professora que foi a saudosa
professora Nazaré Souto e sua mãe que foi uma das melhores alfebetizadoras que Moju já teve.
Falou sobre a aprovação da contas do ano de 2007, de responsabilidade do ex-prefeito iran Lima.
Disse que a prefeita Nima Lima já é a prefeita com a maior quantidade de obras no município, pois
já fez mais de 700(setecentos) quilômetros de ramais, 04(quatro) postos de saúde recuperados e
02(dois) construídos, colocou a unidade mista de Saúde pra funcionar, e esse vereador se preocupa
quando algumas pessoas falam que não foi feito nada na saúde, se não foi feito nada na saúde agora,
imagina o que foi feito pelo prefeito que antecedeu a atual prefeita, isso precisa ser avaliado.
Vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza, cumprimentou todos, parabenizou todos os professores
pela passagem do dia do professor, parabenizou também à secretária de educação Sandra Helena,
pela maneira como vem conduzindo a educação em Moju, desejou que todos os professores sejam
respeitados e valorizados.disse que foi professora por 32 anos na região do Alto Moju, onde teve
uma vida muito sofrida, pois fazia todos os serviços da escola sozinha. Agradeceu e parabenizou a
prefeita nilma pelo compromisso e responsabilidade que tem com o povo de Moju, por ter feito
chegar até a região do Alto Moju a vacinação contra a Covid-19. Parabenizou o ex-prefeito Iran
Lima pela aprovação das constas do exercício de 2007, de sua respoinsabilidade.Vereador Junil
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Ramos Faro, cumprimentou todos, parabenizou todos os vereadores pela passagem do dia do
professor, pararabenizou a prefeita Nilma, pelo grande trabalho feito na rodovia dos Quilombolas, e
esse veredaor tem certeza que outras regiões também serão contempladas com esse trabalho. Falou
da conferência municipal de saúde realizada essa semana, um momento muito importante para os
profissionais da saúde do município. Falou da aprovação da prestação de contas da Prefeitura
municipal de Moju, exercício de 2007, de responsabilidade do ex-prefeito Iran Lima, e esse
vereador votou favorável, seguindo parecer do TCM. Parabenizou a presidente pela forma que
vem conduzindo os trabalhos nesta Casa. Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher,
parabenizou todos os professores pela passagem do dia do professor, Falou da aprovação da
prestação de contas da Prefeitura municipal de Moju, exercício de 2007, de responsabilidade
do ex-prefeito Iran Lima, e esse vereador votou favorável, seguindo parecer do TCM, Disse que
esteve na vila Soleda, ouvindo a população e discutindo a questão da iluminação pública da Vila.
Parabenizou a prefeita Nilma pelo compromisso e respeito que ela tem com o povo mojuense.
Vereador Edeval Pereira Barra, cumprimentou a todos, parabenizou tos os profissionais da
educação pela passagem do dia do professor, e disse que o professor precisa ser mais valorizado.
Disse que esteve na Vila Soledade, ouvindo a população e discutindo a questão dos nomes das ruas
daquela Vila, Falou sobre a votação das contas da Prefeitura Municipal de Moju, do exercício de
2007, de responsabilidade do ex-prefeito Iran Lima, que esse vereador votou favorável, pois jamais
seria contra os Pareceres do Tribunal de Contas dos municípios, e da Comissão de Finanças desta
Casa. Convidou a população mojuense para levar seus filhos para vacinar no dia D de vacinação
que acontecerá no sábado.Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, cumprimentou todos. Em
nome da professora Sônia, que sua mãe, parabenizou todos os profesores pela passagem do dia do
professor. Falou do ramal que interliga o Ramal do Chibé, e disse que vai está lá fiscalizando o
trabalho que está sendo realizado no mesmo, e pediu que se possível que esseramal possa ser mais
largo e que sejam colocados tubos onde for necessário. Pediu iluminação pública para mais de doze
comunidades localizadas naquele ramal.Falou da importância do Requerimento feito por todos os
vereadores desta Casa, referente a criação da Associação da Câmaras e Vereadores do Baixo
Tocantins, e disse que é inadimissível está votando contas de 2007 em 2021, e se existisse essa
Associação, poderia ter cobrado celeridade nesse procedimento, disse que respeita as decisões das
autarquias superiores, e por isso acompanhou a decisão do TCM, na votação favorável à aprovação
das contas da Prefeitura Municipal de Moju, do exercício de 2007, de responsabilidade do ex-
prefeito Iran Lima. Pediu às pessoas que participem mais das sessões desta Casa. Vereadora
Eliomar Cruz da Silva, cumprimentou todos, parabenizou todos os professores pela passagem do
dia do professor, e falou que o professor precisa ser mais valorizado e respeitado. Parabenizou a
Prefeita Nilma e a secretária de educação professora Sandra que conduz a educação com muito
respeito e compromisso. Falou sobre a Conferência da Saúde que foi realizada essa semana, onde
foi discutido metas e estratégias para a saúde do nosso município. Falou sobre a votação das contas
da Prefeitura Municipal de Moju, do exercício de 2007, de responsabilidade do ex-prefeito Iran
Lima, disse que foram feitos todos trâmites legais para que essa votação fosse feita. Falou que o ex-
prefeito Iran Lima foi um excelante gestor, e essa veredaora votou favorável, pois tem certeza do
trabalho que foi feito pelo mesmo, agradceu todos os veredaores que votaram favorável às Contas.
Disse que o intuito desta casa é trabalhar em prol de Moju,e fica orgulhosa de fazer parte do MDB
que ainda vai fazer muito para Moju. Nada mais havendo a tratar a senhora Presidente deu por
encerrada a presente Sessão, e para constar, mandou lavrar a presente Ata, que vai assinada
pela Presidente, Vice-Presidente, Secretário e demais Vereadores presentes na referida
sessão, depois de lida e aprovada.

Plenário Oscar Corrêa de Miranda - Moju / PA, 15/10/2021.
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