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PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU 

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 
20?.- LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 01 
DE JUNHO DE 2018, ÀS 09:00 HORAS. 

Às nove horas do dia 01 (primeiro) do mês de junho do ano de 2018 (dois mil e 
dezoito), no prédio do Legislativo Municipal denominado Vereador LOURIVAL 
TAVARES CRISTO, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Moju sob a 
direção do Presidente em Exercício Vereador ANTONIO CARLOS DE SOUZA 
CASTRO que obedecendo as formalidades legais e regimentais em vigor convidou 
a Vereadora Udinéia do Socorro Gomes Pereira para assumir a Vice Presidência 
e solicitou que a mesma fizesse a chamada para verificação de qukum. Feita a 
chamada foi constatada a presença dos Vereadores: ALEXANDRE DE LIMA 
MENEZES - PT; ANDRE LUIZ PERES NATIVIDADE - PRB; ANTONIO CARLOS 
SOUZA CASTRO - PSDB; AURINO ALVES PEREIRA - PMDB; DIONETE MORAES 
PENICHE - PSC; GERSON DOURÃO DA COSTA - PC do B; JUNIL RAMOS FARO - PV; 
KELLY FERNANDA DA SILVA FELIX DE ALMEIDA - PHS; UDINEIA GOMES PEREIRA 
- PSDB; MARIA NILDA PACHECO BITENCOURT - PSDB; e WALBER PACHECO 
SILVA - SD. Havendo número legal foi aberta a presente Sessão sob a proteção 
Deus e em nome da comunidade com a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. 
O vereador André Natividade justificou as ausências dos Vereadores Laercio 
Martins e Durval Pantoja. A Vereadora Maria Nilda justificou as ausências das 
Vereadoras Cimira Eulalia e Dilcirene Trindade. Em seguida foi feita a LEITURA do 
EXPEDIENTE escrito constante na Pauta da Ordem do Dia assim discriminado: 
Parecer n. 003/2018, da Comissão de Legislação, justiça e Redação Final 
referente ao Projeto de Lei n. 002/2018 de autoria da Vereadora DIONETE 
MORAES PENICHE, que institui o terceiro sábado do mês de setembro como o Dia 
Municipal dos Desbravadores; Parecer n. 004/2018, da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de lei n. 003/2018, de autoria da 
Vereadora Dionete Moraes Peniche que inclui no Calendário de Comemorações 
Oficiais do município de Moju a Semana Quebrando Silêncio; Parecer n. 
005/2018 da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao Projeto de Lei n. 
003/2018, do Executivo Municipal que dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração 
da Lei Orçamentária do município de Moju para o exercício financeiro de 2019; 
Requerimento n. 063/2018, de autoria da Vereadora DILCIRENE TRINDADE 
MARTINS que solicita Sessão Especial no dia 07 de junho em homenagem ao Dia 
Nacional do Pastor; Requerimento n. 064/2018 de autoria da Vereadora KELLY 
FERNANDA FELIX DE ALMEIDA, solicitando a Construção de uma Escola na 
Comunidade Apeí - Soledade e ampliação do Sistema de Água da referida 
comunidade; Requerimento n. 065/2018, de autoria da Vereadora KELLY 
FERNANDA FELIX DE ALMEIDA, solicitando a construção de uma Creche no 
Bairro Novo Horizonte e o Asfaltamento das ruas do referido bairro; 
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Requerimento n. 067/2018, de autoria da Vereadora Udineia do Socorro 
Gomes Pereira, solicitando a Construção de uma creche no Bairro Por-do-Sol; 
Requerimento n.069/2018, de autoria do Vereador Walber Pacheco da Silva, 
solicitando a cobertura das quadras das Escolas Pedro Nery e Jandira; 
Requerimento de Indicação n. 007/2018 de autoria do Vereador GERSON 
DOURÃO, solicitando que o Executivo possa Elaborar Projeto de Lei visando a 
Regulamentação e o funcionamento do Sistema de Organização Modular de Ensino 
- SOME no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do município de Moju; 
Resolução n. 001/2018 da Mesa Diretora que dispõe sobre a declaração de 
Nulidade e Convalidação de atos administrativos praticados no Bojo do Processo 
de Julgamento da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Moju referente 
ao exercício financeiro de 2006 de responsabilidade do ex-Prefeito Iran Lima; 
Correspondencia do Executivo Municipal encaminhando o Projeto de Lei n. 
004/2018 que dispõe sobre a alteração do atual nome da Avenida Marginal do Rio 
Moju para passar a chamar-se Avenida Nilo Getúlio Franciosi. Passando para a 
ordem do dia foi feita a chamada para verificação de quórum, estando presentes os 
seguintes Senhores Vereadores: ALEXANDRE DE LIMA MENEZES - PT; ANDRE 
LUIZ PERES NATIVIDADE - PRB; ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO - PSDB; 
AURINO ALVES PEREIRA - PMDB; DIONETE MORAES PENICHE - PSC; GERSON 
DOURÃO DA COSTA - PC do B; JUNIL RAMOS FARO - PV; KELLY FERNANDA DA 
SILVA FELIX DE ALMEIDA - PHS; UDINEIA GOMES PEREIRA - PSDB; MARIA NILDA 
PACHECO BITENCOURT - PSDB; e WALBER PACHECO SILVA - SD. Em seguida foi 
submetida a discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária anterior. Não havendo 
discussão foi aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente submeteu a 
discussão e votação e segunda votação o Parecer n. 003/2018, não havendo 
discussão foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes; O senhor 
Presidente submeteu a discussão e votação o Parecer n. 004/2018, não havendo 
discussão foi aprovado por aprovado por unanimidade dos vereadores presentes; 
Foi submetido a discussão e primeira votação o Parecer n. 005/2018. Naquele 
momento a Vereadora Maria Nilda pediu para retirar o referido Parecer devido a 
ausência do Vereador Presidente em exercício da Comissão. O que foi acatado pela 
mesa Diretora. Foi submetido a discussão e votação o Requerimento n. 
063/2018, não havendo discussão foi aprovado por unanimidade; Foram 
submetidos a discussão e votação os Requerimentos n 064 e 065/2018. Foram 
discutidos pela vereadora Kelly Fernanda, autora das matérias e pelo Vereador 
Junil Faro. Foi submetido a discussão e votação o Requerimento n. 067/2018. Foi 
discutido pela Vereadora Udineia e em seguida aprovado por unanimidade dos 
Vereadores presentes; Foi submetido a discussão e votação o Requerimento n. 
069/2018. Foi discutido pelo Vereador Walber Pacheco e em seguida aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes; Foi submetido a discussão e votação o 
Requerimento de Indicação n. 006/2018. Foi discutido pelo vereador Gerson 
Dourão e em seguida aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
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Passando para o expediente oral o senhor presidente facultou a palavra ao 
Vereador GERSON DOURÃO que iniciou sua fala dando bom dia e todos e 
parabenizou a amiga Milene pela passagem de seu aniversário. Falou sobre o 
requerimento de indicação para regulamentação do SOME. Referiu-se ao modelo 
de educação publica do pais que não respeita as necessidades dos alunos da 
educação no campo desrespeitando também os trabalhadores da educação. Disse 
que desde 2015 vem observando a situação da escola do Igarapé Açu e disse que 
quem não permitiu a continuação das aulas foi a comunidade e fez uma denuncia 
referente as faltas que os professores estão tendo pois não foram os professores 
que decidiram paralisar as aulas e estão sendo penalizados num processo que não 
são culpados. Pediu ao parlamento que envie um documento a secretaria de 
educação pedindo informações sobre as faltas dos professores daquela escola. Foi 
facultada a palavra ao Vereador ANDRE LUIZ NATIVIDADE que agradeceu a Deus 
pela oportunidade e parabenizou ao Executivo pelos trabalhos realizados dentro 
da cidade e citou a obra da avenida das palmeiras. Falou sobre o Cras quilombola 
no alto Moju, serviço prestado pela assistência social e parabenizou a primeira 
dama pelo seu empenho e dedicação. Foi facultada a palavra ao Vereador 
ALEXANDRE MENEZES que saudou os colegas Vereadores, galeria e servidores 
públicos. Disse que visitou algumas comunidades e que precisava falar sobre 
algumas coisas sobre a escola do Centro ouro onde o piso arreou e precisa de 
reforma urgente. A escola Estrela do Amanha na comunidade Curucá, as margens 
do Rio Moju que é do território de Moju e que o telhado ta acabado e o vaso não 
funciona mais e existem 9 alunos matriculados por Moju e 32 alunos pela 
prefeitura de Tailandia numa sala de 1,5 por 3 m de comprimento sem janela 
nenhuma. Ou seja, o prédio foi construído pela prefeitura de Moju e a poucos 
passos um espaço com 32 alunos de Tailandia. Mais o que mais lhe chamou a 
atenção foram os alunos do ensino médio que se quiserem estudar tem que ir 
todos para Tailândia saindo do mamorana I 02 horas da manha e citou as 
comunidades nova Olinda e Curuçá. Pediu providencias com relação ao caso. Foi 
facultada a palavra a Vereadora UDINEIA GOMES que falou da Escola de Igarapé 
Acu para ouvir a comunidade uma vez que os alunos não podem ficar sem seus 
dias letivos e os professores não podem trabalhar de forma desumana e sugeriu 
uma visita aquela escola para ouvir os pais e alunos da referida escola. Falou da 
escola Centro Ouro e Curuçá dizendo que é difícil o acesso até aquela localidade. 
Mas sabia o que acontecia lá que era uma ganância politica por parte do município 
de Tailandia. No aparte o Vereador Alexandre disse de uma sugestão de formar 
uma comissão de parlamentares para averiguar a situação e perguntou como a 
Prefeitura de Tailandia prestava contas dos recursos. A palavra foi facultada a 
Vereadora KELLY FERNANDA saudou a todos e parabenizou a todos os 
vereadores por terem aprovado as matérias de sua autoria. Ressaltou sobrea s 
andanças nas comunidades e viu que o povo clama por melhorias. E disse que aqui 
na cidade não se ouve o clamor do povo como no interior e que ficou triste quando 
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viu a escola da Ribeira na mesma situação depois de tantos anos. Como também o 
clamor por transporte. Disse que não era politicagem mas que foi apenas o que viu. 
O rosto de um povo sofrido. Disse que tem lugares no interior que ta um caos. E 
que viu como ser humana e não como politica. Agradeceu a todos por tudo. 
Facultada a palavra ao vereador Walber Pacheco que deu bom dia a todos dizendo 
que tinha um pensamento quando chegou nesta casa. Não queria viver as 
mesmices que havia visto mas sim que a população não visse a mesmice. Oposição 
falando mal da situação e situação defendendo a situação. Disse que a população 
não estava mais aguentando. Cada um olhando pra si próprio e disse que estava 
disposto p ir la no curuçá, lá no igarapé açu e com a Kelly verificar a situação que 
ela viu. Disse que ninguém quer votar por melhoria e sim por negocio e disse que 
nessa eleição jamais vai deixar que falem mal dos vereadores e que nesse 
momento a eleição e para Prefeito e não para Vereador. E pediu que nos palanques 
não se faça politica em nome de vereador e pediu para respeitarem o vereador. 
Disse que a Câmara tem de se unir pois o povo precisa dos Vereadores. Ressaltou 
que foi dito pelos vereadores o que estava errado e o que ainda faltava fazer mas 
que muita coisa também estava sendo feita e pediu a união entre os vereadores. 
Em seguida o Senhor Presidente encaminhou para as Comissões de Legislação, 
Justiça e Redação Final e de Terra, Obras e Serviços públicos, o Projeto de Lei n. 
004/2018, que dispõe sobre a alteração do atual nome da Avenida Marginal do Rio 
Moju. Naquele momento nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por 
encerrada a presente sessão. E para constar mandou lavrar a presente Ata que vai 
assinada pelos vereadores presentes na sessão, depois de lida, achada 
devidamente conforme e aprovada. 
Plenário Oscar Correa de Miranda, Moju/PA., 01 de junho de 2018. 

ANTONIO CARLO DE OUZA CASTRO 
Presidente em Exercício 

UDINEIA DO GOMES PEREIRA 
Vice-Presidente em Exercício 

WALBER O SILVA 
S retário 

VEREADORES: 

01- Alexandr 'Ae Lima Menezes 
02- Andre Luiz Peres Natividade 
03- Antônio Carlos de Souza Castro 
04- Aurino Alves Pereira 

01 
02 
03 
04 
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05- Cimira Eulália da Cruz Souza 05 
06- Dilcirene Trindade Martins 06
07- Dionete Moraes Peniche 07 J 

08- Durval Pantoja da Rocha 08 
- 09- Gerson Dourão da Costa 09 
. 10- Junil Ramos Faro 10 
• 11- Kelly Fernanda da S. F. de Almeida 11 

• 

12- Laercio Martins dos Santos 12 
13- Udineia Gomes Pereira 13 
44- Maria Nilda Pacheco Bitencourt 14 
15- Walber Pacheco Silva 15 

• 

Travessa da Saudade N° 150 CEP.: 68.450-000 — Telefax.: (091) 3756-1151 — Moju - PA 
CNPJ.: 22.942.791/0001-01 E-mail: camaramoju@ig.com.br 


