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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, 19' 
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 01 DE 
NOVEMBRO DE 2017, AS 09.00 HORAS. 

Às nove horas do dia 01 (um) do mês de novembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), no prédio do 
Legislativo Municipal denominado Vereador Lourival Tavares Cristo, reuniu-se ordinariamente a 
Câmara Municipal de Moju sob a Presidência do Vereador Leandro Henrique Cardoso da Rocha que 
obedecendo as formalidades legais e regimentais em vigor solicitou ao Senhor Vice Presidente 
Vereador Antonio Carlos de Souza Castro a fazer a chamada para verificação de quorum, feita a 
chamada foi constatada a presença dos Vereadores: Alexandre de Lima Menezes — PT, Andre Luiz 
Peres da Natividade — PRB Antonio Carlos de Souza Castro — PSDB, Aurino Alves Pereira — 
PMDB„ Dilcirene Trindade Martins — PTC, Dionete Moraes Penhiche — PSC, Durval Pantoja da 
Rocha - PSD , Gerson Dourão da Costa — PC do B, Junil Ramos Faro — PV, Laércio Martins dos 
Santos- PR„ Maria Nilda Pacheco Bitencourt — PSDB e Walber Pacheco Silva — SD. 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 na Ordem do Dia assim discriminado: Correspondência do executivo encaminhando o Projeto de 
lei n°009/2017, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal n°727/2002, de 31 de dezembro de 
2002, especialmente no que diz respeito à cobrança para custeio do serviço de iluminação publica; 
Requerimento n°196/2017, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, solicitando a 
recuperação do ramal bom futuro (caratateua); Requerimento n°197/2017 ,de autoria da vereadora 
Dionete Moraes Peniche, duas bicicletas ergométrica para atender a unidade de fisioterapia da unidade 
de saúde; Requerimento n°200/2017, de autoria do vereador Walber Pacheco Silva, solicitando a 
reforma da escola Major José Tenório, localizada na Vila Nova Vida; Requerimento n°201 /2017, de 
autoria do vereador André Luis Natividade, solicitando transporte escolar para atender os alunos da 
comunidade Centro Floresta Quilombola Sítio Bosque; Requerimento n°202 /2017, de autoria do 
vereador André Luis Natividade, solicitando implantação de sistema de abastecimento de água na 
comunidade quilombola de Moju Miri; Requerimento n°203 /2017 ,de autoria do vereador Alexandre 
de Lima Menezes, solicitando a implantação de um micro sistema de abastecimento de água na 
comunidade da Campina; Requerimento n°204 /2017, de autoria do vereador Alexandre de Lima 
Menezes, solicitando a implantação de um micro sistema de abastecimento de água na comunidade 
ribeirinha Bom Jardim; Requerimento n°205/2017, de autoria da vereadora Maria Nilda Pacheco 
Bitencourt, solicitando recuperação de 26 tanques para criação de peixes em casas de produtores da 
comunidade Vila Cardoso no Maratininga; Requerimento n°206/2017, de autoria da vereadora Maria 
Nilda Pacheco, solicitando implantação de casa de farinha elétrica nas comunidades Vila Cardoso, 
Limoeiro e São José; Requerimento n°207/2017 de autoria do vereador Walber Pacheco Silva, 
solicitando a recuperação da escola Major José Tenório, Vila Nova Vida, correspondência do 
sinticlepmia. Passando para a ORDEM DO DIA foi feita a chamada para verificação de quorum, 
constatando-se a presença dos seguintes senhores Vereadores: Alexandre de Lima Menezes — PT, 
Andre Luiz Peres da Natividade — PRB Antonio Carlos de Souza Castro — PSDB, Aurino Alves 
Pereira — PMDB„ Dilcirene Trindade Martins — PTC, Dionete Moraes Penhiche — PSC, Durval 
Pantoja da Rocha - PSD , Gerson bourão da Costa — PC do B, Junil Ramos Faro — PV, Laércio 
Martins dos Santos- PR, Maria Nilda Pacheco Bitencourt — PSDB e Walber Pacheco Silva — SD. 
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Neste momento o senhor presidente submeteu a discussão a Ata da Sessão Ordinária anterior. Não 
havendo discussão a mesma foi submetida em votação sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o 
senhor presidente submeteu a discussão e votação os Requerimentos n°196 e 197/2017 de autoria da 
vereadora Dionete Moraes Peniche, os quais foram discutidos pela vereadora autora dos requerimentos 
e pelos vereadores Junil Faro, Gerson Dourão, Walber Pacheco, Durval Pantoja. Não havendo mais 
discussão os mesmo foram submetido a votação sendo aprovados por unanimidade. Dando 
prosseguimento o senhor presidente submeteu a discussão e votação o Requerimento n°200/2017 de 
autoria dos vereadores desta casa, o qual foi discutido pela vereadora Maria Nilda. Não havendo mais 
discussão os mesmo foram submetido a votação sendo aprovados por unanimidade. Em seguida o 
senhor presidente submeteu a discussão e votação os Requerimentos n° 201 e 202/2017 de autoria do 
vereador André Luis Natividade, os quais foram discutidos pelo vereador autor dos requerimentos e 
pelos vereadores Durval Pantoja, Walber Pacheco. Não havendo mais discussão os mesmo foram 
submetido a votação sendo aprovados por unanimidade. Em seguida o senhor presidente submeteu a 
discussão e votação os Requerimentos n°203 e 204/2017 de autoria do vereador Alexandre de Lima 
Menezes, os quais foram discutidos pelo vereador autor dos requerimentos e pelos vereadores Laércio 
Martins, Durval Pantoja, Dilcirene Trindade, Walber Pacheco, Junil Faro e Antonio Carlos. Não 
havendo mais discussão os mesmo foram submetido a votação sendo aprovados por unanimidade. Em 
seguida o senhor presidente submeteu a discussão e votação os Requerimentos n°205 e 206/2017 de 
autoria da vereadora Maria Nilda Pacheco Bitencourt, os quais foram discutidos pela vereadora autora 
dos requerimentos e pelo vereador Alexandre Menezes. Não havendo mais discussão os mesmo foram 
submetido a votação sendo aprovados por unanimidade. Em seguida o senhor presidente submeteu a 
discussão e votação o Requerimento n°207/2017 de autoria do vereador Walber Pacheco Silva, o qual 
foi discutido pelo vereador autor do requerimento. Não havendo mais discussão os mesmo foram 
submetido a votação sendo aprovados por unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor presidente 
encaminhou para as comissões de Legislação e Finanças e Orçamento o Projeto de Lei n°009/2017, 
que dispõe sobre a alteração da lei municipal n°727/2002, de 31 de dezembro de 2002, especialmente 
no que diz respeito à cobrança para custeio do serviço de iluminação publica, para analise e emissão de 
parecer no prazo legal. Nesse momento o Vereador solicitou o parte para justificar a ausência da 
vereadora Kelly Fernanda, assim como a vereadora Maria Nilda justificou a ausência da vereadora 
Cimira Eulália e o Vereador Walber Pacheco justificou a ausência do vereador Leandro Rocha . 
EXPEDIENTE ORAL. Em questão de ordem o Vereador Alexandre Menezes disse que acreditando 
ser uma questão de urgência falou que existe uma questão no água Preta, Monte Sinai,Calmaria Il e 
Vila Israel, onde os alunos dessas comunidades são transportados por três ônibus alugados pela 
prefeitura de Tailândia que vão estudar o ensino Média na escola Palmares, a questão é que Tailândia já 
anunciou que a partir do ano que vem não terá mais os três ônibus, e esse vereador que esse assunto 
precisa ser discutido com urgência pois as escola da Vila Fumaça e Água Preta são escolas do território 
de Moju, mas são pagas pela prefeitura de Tailândia e nessa mesma região o prefeito Macarrão colocou 
ônibus pra levar as pessoas pra feira, e esse vereador teve informações que no final do mês no 
pagamento da Agropalma, o prefeito Macarrão coloca ônibus de graça pra levar os trabalhadores da 
Agropalma para gastar o dinheiro lá.Então essa vereador acredita que existe uma política de má fé do 
prefeito Macarrão, e acredita ser uma questão eleitoral, e isso precisa ser discutido, pois é inadmissível 
um comportamento dessa natureza.esse assunto foi discutido por todos os vereadores presentes dando 
apoio ao vereador Alexandre. Dando prosseguimento o senhor presidente facultou a palavra ao 
vereador Gerson Dourão da Costa — PC do B, que cumprimentou a todos e falou da situação da 
merenda escolar e disse que existem escolas que estão a duas semanas sem merenda e lhe informaram 
que na cidade essa semana também faltou merenda . pediu que a comissão de educação possa pedir 
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explicações a SEMAE , ao conselho da merenda e pra secretária de educação, sobre o que está 
acontecendo. Disse que talvez o recurso do PNAE não seja suficiente pra garantir a merenda escolar 
durantes os dias letivos, mas merenda escolar é fundamental para que a educação aconteça. Disse que 
esteve em uma reunião em uma escola do Jambuaçú, onde os alunos disseram que saem de suas casas 
três e meia da manhã pra chegar sete horas na escola,estudar e chegar em casa de uma pras duas da 
tarde. Disse que precisamos verificar porque Moju, não consegue ter merenda escolar em todos os dias 
letivos e que passou essa informação para o Ministério Público para que o mesmo verifique essa 
situação. No aparte o Vereador Alexandre disse que na audiência pública do Jupuubinha, os 
professores da escola e pais dos alunos afirmaram que naquela escola a merenda escolar só dá pra dez 
dias.voltando a se pronunciar o vereador Gerson Dourão disse que está verificando algumas guias de 
recebimento da merenda escolar de algumas escolas e o que está acontecendo é que a merenda está 
inda pra dez ou doze dias. Disse que teve denúncias que falta gás nas escolas.com relação ás vicinais 
disse que pela avaliação que faz hoje é de que em 2018 teremos uma situação pior do que esse ano,por 
que grande parte dos ramais continuam na mesma situação ou piores. Disse que ano passado as aulas 
tiveram que parar no Jupuuba porque os transportes não conseguiram passar, então essa situação 
precisa ser cobrada com mais veemência. Disse que recebeu uma liderança da região do sacutuba que 
disse que lá o ramal continua do mesmo jeito, e os mesmos disseram que estão buscando apoio do 
prefeito de Tailândia, mas ele precisa de uma autorização pra fazer o ramal.disse que pelo andar da 
carruagem teremos um 2018 pior,e não dá pra dizer que foi o INCRA que não fez, pois quem é o 
prefeito desse município é o professor Deodoro Pantoja da Rocha, então a responsabilidade é 
dele.disse que alguns alunos do ensino médio do turno da noite da escola Antonio de Oliveira Gordo 
que moram no Parolândia 11 e no condomínio, alguns não estão assistindo aula porque o motorista do 
transporte escolar não quer passar lá pra trazer os alunos, e solicitou que fosse pedindo informação do 
setor de transportes para explicar porque não está pegando esses alunos. Dando prosseguimento, o 
senhor presidente facultou a palavra a vereadora Maria Nilda Pacheco Bitencourt — PSDB, que 
cumprimentou a todos e agradeceu ao Deus da vida por mais uma oportunidade de está nessa Casa. 
Disse que Moju viveu um momento de grande expectativa e de alegria pra quem luta pelo seu povo, 
que foi sábado dia do funcionário público, o qual parabenizou a todos os funcionários públicos deste 
município, mas esse momento foi a vinda do governador Simão Jatene em nosso município, na vila 
Castanhandeua, onde foi colocada em prática o asfaltamento da Rodovia PA 252 e da 475 e isso era um 
sonho do povo de Moju que há muitos anos lutava por esse trabalho. Disse que Moju agradece ao 
Governo que vem se destacando em nosso município durantes esses vinte anos com trabalhos, e através 
desses trabalhos que está junto na luta por melhores vicinais, melhores empreendimentos. Disse que 
sabe das necessidades dos ramais, mas esse governo não pode só gastar, mas tem que adquirir a verba 
também, e pediu ajuda aos vereadores que com certeza tem compromisso com o povo de Moju, para 
que os mesmos peçam para o deputados colocarem emendas parlamentares. Disse que passou dois dias 
fiscalizando com maquinários na Vicinal III, e não dá pra falar nas vicinais dessa região sem falar do 
INCRA pois lá é área federal, mas fazem cinco anos que não vem recursos, pois a responsabilidade do 
governo municipal é da manutenção dessas vicinais, mas o município foi pra lá e fez o trabalho de 
tapar buracos e abrir valas,porque não tem recurso suficiente pra colocar piçarra, e ainda teve uma 
pessoa que disseque teria vergonha de fazer esse trabalho, mas o povo lá está satisfeito pois o principal 
foi feito.disse que conversando com o prefeito ele colocava sua grande preocupação com essa situação 
e deu com exemplo um grande trabalho que está sendo feito na Vila Sarapoí. No aparte o vereador 
Durval disse que o prefeito mostrou o cronograma de algumas obras e inclusive a do sacuutuba é uma 
das prioridades, onde esse vereador colocou a situação da Vila Elim o do Enviral. Disse que esteve. 
presente na inauguração da ordem de serviço da tão sonhada PA 252, e esse vereador já participou 
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como vereador de tantas reuniões, que não se concretizaram. Voltando a se pronunciar a vereadora 
Maria Nilda disse que espera que Deus tenha a compaixão para que os ramais possam ser feitos, pois o 
prefeito estava fazendo enquanto estava verão.sobra a PA 252 disse que tem gente dizendo que é a 
Caixa econômica que vai fazer, e isso não é verdade, é um empréstimo que o estado. Nesse momento 
esgotado o horário regimental, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão e para constar 
mandou lavrar a presente ata que vai assinada pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretário e demais 
Vereadores presentes na referida Sessão, depois de lida e aprovada. 

Plenário Oscar Corrêa de Miranda — Moju / PA, 01/11/2017. 

Antonio Carl uza Castro 
P esidente (EM {? C (C! o 

Dilcirene dade Martins 
Vice-Presidente (em exercício) 
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