
ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU,
ESTADO DO PARÁ, 21a LEGISLATURA,
REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE
2022, AS 09:00 HORAS.

Às 09:00 (nove) horas do dia 22 (vinte e dois) do mês de abril do ano de 2022 (dois mil e vinte e
dois), 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, Iranilsom Trindade da Silva-PL, 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 n007/2022 da Comissão de legislação, justiça e redação final, referente ao
Projeto de Lei n003/2022 de autoria das vereadoras Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida,
Dionete Moraes Peniche e Eliomar Cruz da Silva, que dispõe sobre a criação da marcha para Jesus
em nosso município; Parecer n008/2022 da Comissão de legislação, justiça e redação final,
referente ao Projeto de Lei n001/2022 de autoria do vereador Márcio de Castro Martins, que dispõe
sobre a denominação da praça da comunidade Curuperé de Bernardino do Espírito Santo (Seu
Bernardo); Parecer n009/2022 da Comissão de legislação, justiça e redação final, referente ao
Projeto de Lei n002/2022 de autoria do vereador Márcio de Castro Martins, que dispõe sobre a
denominação da praça da comunidade Bacuriteua de Antônio Cuimar (Barão); Requerimento n
038/2022, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, solicitando ao executivo a implantação

semáforos no final da Rua Lauro Sodré, inicio da Avenida Divino Espirito Santo, (Bico do
avio); Requerimento n 039/2022, de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher,
licitando ao executivo a implantação de mais uma biblioteca municipal em nossa cidade. Dando
osseguimento, a senhora presidenta determinou que fosse feita a segunda chamada para
rificação de quorum, constatando-se a presença dos Vereadores: Alexandre Pinheiro Paes-PSC,
runo Medeiros Quaresma-PL Cimira Eulália da Cruz Souza-PSC, Dionete Moraes Peniche-
, Edeval Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MDB, Iranilsom Trindade da

lva-PL, 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.Raimundo Edson Duarte Malcher-MDB. Em seguida a senhora
presidenta submeteu a discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária anterior, não havendo
discussão foi à votação, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a
discussão e votação o Parecer n007/2022 da Comissão de legislação, justiça e redação final, e o
Projeto de Lei n003/2022 de autoria das vereadoras Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida,
Dionete Moraes Peniche e Eliomar Cruz da Silva, que dispõe sobre a criação da marcha para Jesus
em nosso município. Não havendo discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. Submeteu a Discussão e votação o Parecer n008/2022 da Comissão de
legislação, justiça e redação final, e o Projeto de Lei n001/2022 de autoria do vereador Márcio de
Castro Martins, que dispõe sobre a denominação da praça da comunidade Curuperé de Bernardino
do Espírito Santo (Seu Bernardo), que foi discutido pelo vereador Márcio Martins. Não havendo
mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu
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a discussão e votação o Parecer n009/2022 da Comissão de legislação, justiça e redação final, e o
Projeto de Lei n002/2022 de autoria do vereador Márcio de Castro Martins, que dispõe sobre a
denominação da praça da comunidade Bacuriteua de Antônio Cuimar (Barão), que foi discutido
pelo vereador Márcio Martins. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n
038/2022, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, solicitando ao executivo a implantação
de semáforos no final da Rua Lauro Sodré inicio da Avenida Divino Espirito Santo, (Bico do
Navio), que foi discutido pela autora da matéria e pelos vereadores Nilziele da Conceição e
Raimundo Edson. Não havendo mais discussão, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes, com a inclusão da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, Raimundo Edson
D. Malcher. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n 039/2022, de autoria do vereador
Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando ao executivo a implantação de mais uma biblioteca
municipal em nossa cidade, que foi discutido pelo autor da matéria. Não havendo mais discussão,
foi a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.Expediente Oral:
Vereador Leandro Henrique Cardoso da Rocha, cumprimentou todos, disse que no início do seu
mandato de vereador, para o quadrienio 2021/2024, falou que faria uma oposição responsável, e
que não tem nada pessoal contra a prefeita Nilma Lima, e nem contra o seu grupo político, mas não
concorda com a forma como acontece a atual gestão dentro do municipio de Moju. Falou em
realção aos disversos buracos existentes na PA 151 na descida da ponte, no sentido
Moju/Abaetetuba, e chamou atenção dos governos estadual e municipal, pois pelo que esse
vereador percebe nas redes sociais, praticamente toda semana a prefeita está junto com o
governador, então não é possível que ainda não tenha tido a oportunidade de falar sobre essa
situação, pediu que a prefeita possa conversar com o governador, pra está resolvendo essa situação,
pois são muitas crateras e buracos, que inviabilizam o tréfego das pessoas. Falou também dos
buracos e crateras existentes na rotatória do posto Codipe, disse que não tem os dados precisos, mas
tem certeza absoluta que ali é onde ocorrem os maiores ídices de acidentes dentro do municipio de
Moju, inclusive acidentes com vítimas fatais. Fez uma cobrança em relação às escolas do
municipio, pois diariamente esse vereador recebe diversas denúncias do abandono das mesmas,
disse que a prefeita teve tempo para estruturar as escolas, teve dinheiro nos cofres públicos do
municipio pra fazer esse trabalho, pois o orçamento da educação é o maior do municipio, e não é
possível que a equipe da secretaria de educação não tenha se preocupado com essa situação. Citou a
escola São Vicente, onde pais e alunos tiveram que retirar o forro por conta dos morcegos, disse

reador entrou em contato com a comunidade e foi informado que até o momento nenhuma equipe
secretaria de educação foi até a escola pra apurar a situação, falou que entende que não dá pra
ormar todas as escolas de uma só vez, mas que vá ao menos uma equipe até essa escola pra
rar a situação. Disse que nunca o municipio de Moju recebeu tanto recurso do Fundo de

Participação do Municipio, como está recebendo esse ano, por isso os parlamentares precisam
analisar com cautela o que seria prioridade dentro do municipio, pra ser realizado. Disse que estava
acompanhando a questão das licitações dentro do municipio, e descobriu que Moju homologou no
ultimo dia 24 de março de 2022, tendo como base o registro de preço originário de pregão
eletrônico n202110010023, um valor referente a R$-2.856,920,00, uma licitação que foi relaizada e
homologada, tendo como objeto a contatação de empresa especializada na prestação de serviço de
locação e fornecimento de estruturas modulares diversas, materiais e equipamentos de sonorização
e iluminação, shows musicais, para a realização de eventos diversos dentro do municipio, falou que
o lazer e a cultura são importantes para o municipio, mas diante da situação que vivemos, se licitar
essa quantia para um ano é um um absurdo, esse vereador não pode concordar com essa situação, e
isso precisa ser fiscalizado, do contrário, certamente todo esse valor será utilizado, sendo que
existem outras prioridades a serem resolvidas como a questão da saúde, da educação e das ruas da
cidade, e que tem que se concentrar esforços, e dar acessibilidade à população que está isolada
dentro do municipio, então, não tem como concordar com uma situação dessa e a população deve
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tomar conhecimento de como está sendo utilizado o recurso público dentro do municipio de Moju.
Disse que está fazendo um relatório que deverá ser apresentado na póxima sessão, sobre a questão
das obras sem placa dentro do municipio de Moju, falou que praticamente só uma empresa faz todas
as obras de Moju, algo que é impossível, só uma empresa ganhar todas as licitações. Disse que as
placas estão dentro do orçamento da obra, citou a escola Teófilo que não tem placa da obra que está
sendo feita na mesma. Disse que seu mandato estará sempre fazendo as cobranças que considera
pertinentes para o municipio de Moju. Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher,
cumprimentou todos, falou que continua trabalhando com responsabilidade e compromisso com a
população mojuense. Sobre o asfalto da PA 150, falou que acha que o vereador Leandro
ultimamente não tem saído do mucípio em direção à Abaetetuba ou Belém, pois já existe uma
equipe do governo do estado fazendo os trabalhos de tapa buracos nessa via, inclusive esse vereador
teve a oportunidade de está lá, cobrando e fiscalizando esse trabalho. Disse que a prefeita Nilma
Lima, juntamente com o governo do estado, tem trazido recursos para o município, à dias atrás
assinou a ordem de serviço para o asfalto na cidade, e nunca na história do municipio de Moju, um
prefeito tinha assinado ordem de serviço pa dez quilômetros de asfalto com recursos próprios.
Sobre o trecho na descida da ponte e na rotatória do posto Codipe, disse que já esteve cobrando
junto à empresa que está fazendo os trabalhos de asfalto, para que a mesma faça um serviço de
qualidade, e assim seja evitado os vários acidentes que vem acontecendo nesse tracho. Disse que a
prefeita Nilma Lima vem trabalhando incansavelmente dentero do muncicípio de Moju, como por
exemplos as mais de 60 escolas que estão sendo reformadas e ampliadas, os ramais, onde vem
sendo feito um trabalho para dar trafegabilidade à população, mas não adianta fazer ramais nesse
forte inverno. Disse também que a prefeita vem reformando pontes, e só esse ano esse vereador
acompanhou a reforma das pontes do Poacê, Sasutinga, Jacundaí, Bacuriteua, Lírio dos Vales,
beiradão, Leãozinho, Primavera. Parabenizou os indígenas pelo Dia Nacional do índio. Parabenizou
também a Vila Soledade, que recebeu as nomeclaturas de suas ruas, assim como títulos de terra. Em
seguida Vereadora presidenta Eliomar Cruz da Silva comunicou aos vereadores o roteiro dos
processos das contas do ex prefeito João Cardoso. Usando da palavra, disse que a prefeita fez
muitas estradas ao longo de sua gestão, como por exemplo a estrada do Sucutuba, que teve gestor
que possou seis anos e não fez, e a prefeita em seu primeiro ano de gestão, organizou essa estrada e
nunca mais houve atoleiro, mas ifelizmente o inverno está sendo muito forte prejudicando várias
estradas. Mas, assim que as chuvas cessarem a prefeita fará novamente esses ramais. Disse que
existem 60 escolas que foram licitadas para reforma, mais 24 escolas que terão reformas pequenas.
Disse que não é só a escola São Vicente que tem problema com morcegos, pois isso é um problema
ambiental que não tem como evitar. Sobre licitação, disse que a prefeita ainda tem mais de dois
anos e meio de mandato, e uma licitação não quer dizer que o valor licitado será gosto em apenas
um ano, e a população pode ter acesso através do Portal da Transperência. Disse que que 2018
quando a prefeita assumiu a prefeitura de Moju, haviam contas da gestão anterior, feitas no
comércio, como por exemplo 45.000,00 de brinquedos pegos de um comerciante, sem licitação, e
com isso esse comerciante ficou com prejuízo, assim como haviam casas alugadas também sem
licitação. Disse que o dinheiro público precisa ser gasto com eficássia e eficiência. 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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