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Às nove horas do dia 04 (quatro) do mês de maio 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 
Presidência do Presidente Interino Vereador ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

. CASTRO que obedecendo as formalidades legais e regimentais em vigor convidou 
a Vereadora Maria Nilda Pacheco Bitencourt para assumir a Vice Presidência e 
solicitou que a mesma fizesse a chamada para verificação de quórum. 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; CIMIRA EULALIA CRUZ 
SOUZA; DIONETE MORAES PENICHE - PSC; DURVAL PANTOJA DA ROCHA - PSD; 
GERSON DOURÃO DA COSTA - PC do B; JUNIL RAMOS FARO - PV; KELLY 
FERNANDA DA SILVA FELIX DE ALMEIDA - PHS; LAERCIO MARTINS DOS SANTOS 
- PR; MARIA NILDA PACHECO BITENCOURT - PSDB; e WALBER PACHECO SILVA. 
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 escrito constante na Pauta da Ordem do Dia 
assim discriminado: Requerimento n. 052/2018 de autoria da Vereadora Maria 
Nilda Pacheco Bitencourt que solicita a realização de Sessão Especial dia 15 de 
maio em Homenagem a Folia do Divino Espirito Santo; Requerimento n. 
053/2018 de autoria da Vereadora Maria Nilda Pacheco Bitencourt que solicita do 
Executivo Municipal a intercessão junto aos órgãos competentes do Estado para a 
Implantação do PROPAZ MULHER no município de Moju; Requerimento n. 
054/2018, de autoria do Vereador Andre Luiz Peres da Natividade que solicita a 
Reforma com Aterramento de 03 (três) quilômetros de ramal na Comunidade Nova 
Jerusalém, Baixo Rio Moju; Requerimento n. 054/2018, de autoria do Vereador 
Andre Luiz Peres da Natividade que solicita ao Executivo a Iluminação Pública da 
Comunidade Sítio Bosque; Requerimento n. 056/2018, de autoria do Vereador 
Laercio Martins dos Santos que solicita ao Executivo a limpeza Geral do 
Condomínio Residencial Laercio Barbalho; Correspondência desta Casa 
encaminhada ao Cartório Eleitoral; Correspondência da Vereadora Dilcirene 
Trindade Martins. 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; 
CIMIRA EULALIA CRUZ SOUZA; DIONETE MORAES TRINDADE - PSC; DURVAL 
PANTOJA DA ROCHA - PSD; GERSON DOURÃO DA COSTA - PC do B; JUNIL RAMOS 
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FARO - PV; KELLY FERNANDA DA SILVA FELIX DE ALMEIDA - PHS; LAER CIO 
MARTINS DOS SANTOS - PR; MARIA NILDA PACHECO BITENCOURT - PSDB; e 
WALBER PACHECO SILVA. Em seguida foi submetida a discussão e votação a Ata 
da Sessão Ordinária anterior. Não havendo discussão foi aprovada por 
unanimidade. Naquele momento o Sr. Presidente submeteu a discussão e votação 
os Requerimentos n. 052 e 053/2018. Foram discutidos pelos Vereadores: 
Maria Nilda, Durval Pantoja e Antônio Carlos Castro. Em seguida foi aprovado por 
unanimidade dos Vereadores presentes. O Sr. Presidente submeteu a discussão e 
votação os Requerimentos n. 054 e 055/2018 Foram discutidos pelo Vereador 
André Luiz, autor da matéria. Em seguida foi aprovado por unanimidade dos 
Vereadores presentes. O Sr. Presidente submeteu a discussão e votação o 
Requerimento n. 056/2018. Foi discutido pelo Vereador Laercio Martins. Em 
seguida foi aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Passando para o 
Expediente oral, o senhor Presidente facultou a palavra ao Vereador ALEXANDRE 
MENEZES que saudou a galeria presente e continuou dizendo que iria expor duas 
situações. Primeiramente pediu explicação da Secretaria de obras sobre a Rua 
Salomão Cardoso, ou seja, que a secretaria comunicasse sobre a não conclusão 
daquela obra, com relação as tampas dos bueiros que são arrumados mas que 
sempre caem. Inclusive caiu a rua inteira e cobrou da empresa que fez o trabalho. 
Disse que não se pode entregar uma obra daquele jeito, causando insegurança às 
pessoas que passam por ali. No aparte o Vereador Laércio Martins disse que ainda 
não foi concluída a referida obra. Retornando sua fala ressaltou a outra questão 
que foi sobre a ponte do São Bernardino pois todos os anos a água transborda e 
passa por cima da estrada e quase o seu carro não passou lá e inclusive estava 
intrafegável, não passava ônibus por lá e por isso estava causando uma serie de 
transtornos para aquelas comunidades que tem aquela ponte como única via de 
acesso e que precisava de uma intervenção imediata pelo governo municipal. Disse 
que o município estava em situações críticas com relação às vicinais, pois muitos 
ramais como: campina, curuçá, etc. estavam quase intrafegáveis, e que não estavam 
ruins por que estava no período de inverno mas sim por que não foi feito 'nada' no 
verão. E pediu a intervenção pelo poder publico na ponte do território quilombola. 
Em seguida o Senhor presidente facultou a palavra ao Vereador JUNIL FARO que 

• saudou a todos com um cordial bom dia. Fez referência a rua Salomão Cardoso 
pelo fato da não conclusão da obra daquela rua. Disse que no dia 26 não deu para 
dá boas-vindas ao Presidente interino vereador Carlos Castro, mas que estava lhe 
dando essas boas vindas naquele momento. E referiu-se a posse do Prefeito 
Interino Leandro Cardoso. Falou ainda da fala do ex-Presidente que bateu no peito 
e na tribuna dizendo que era pre-candidato e pelo que estava vendo não foi isso 
que aconteceu. E que o povo do grupo do ex prefeito parasse de dizer mentiras 
para o povo de Moju. E que quem dizia que não ia sair saiu e que era ex-prefeito de 
Moju. Disse que o seu grupo queria como candidato era o ex-presidente da câmara 
e perguntou se o mesmo tinha ficado com medo. E deixou seu recado para quem 
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quiser vir que pudesse vir. Falou das fotos feitas na caixa econômica mostrando 
que não tinha gente lá. Não tinha por que não tinha sido pago o salário do povo. E 
ressaltou que ninguém vai à caixa se não tinha dinheiro pra receber. E afirmou 
dizendo quem cassou o ex-prefeito foi a justiça. E finalizou convidando a todos 
para a convenção do MDB no dia 05 de maio/2018. Em seguida o Senhor 
presidente facultou a palavra ao Vereador WALBER PACHECO que saudou a todos 
os presentes. Disse que era uma honra subir a tribuna pois foi para isso que foi 
eleito, para falar pelo povo. Disse que a situação politica estava deixando todos 
preocupados e que a briga pelo poder mexia muito com as pessoas. Falou que 
deveriam deixar o povo decidir, pois o povo sabia o que queria. Nem deveriam 
dizer que já ganhou. Afirmou que a população e todos do Legislativo estavam 
saturados de candidatos mentirosos e balelas que queriam se servir do povo. Disse 
que estava consciente do lado que estava. Disse que secretário nenhum iria dizer o 
lado que teria de ficar. E disse que a politica passa mas a amizade fica e que estava 
para apoiar o grupo do 45 e que secretário nenhum iria lhe expulsar. Ressaltou a 
fala do Vereador Junil Faro, sobre a expressão `ex-prefeito', pois a politica mudava 
de um dia para o outro e que o Ex-Prefeito Ie-le estava aguardando uma liminar a 
qual teria pedido rcurso. E disse que seria covarde se deixasse o grupo diante da 
turbulência que o município estava passando e que não iria forçar ninguém a votar 
em alguém. Disse aos secretários e funcionários da atual gestão, que estavam 
falando de sua pessoa que estava onde estava por que queria e não iria sair e nem 
mudaria. Pediu ainda que a Casa Legislativa mantivesse o respeito e considerasse a 
amizade existente na mesma. Em seguida foi facultada a palavra ao VEREADOR 
DURVAL PANTOJA que também saudou a todos. Disse sobre a questão politica 
vivida que estava muito complicada. E falou das obras da Salomão Cardoso, 
relacionando com a fala do Vereador Alexandre Menezes e disse que a empresa 
ainda não entregou a referida obra por a mesma esta incluída junto com a obra da 
Avenida das Palmeiras e pediu à mesa diretora que oficializasse a Secretaria de 
Obras para prestar esclarecimentos. Falou da ponte do São Bernardino e disse que 
o Prefeito Interino apresentou uma planilha de um custo alto para se fazer uma 
ponte de madeira e afirmou que as pessoas estavam passando a pé por aquela 
ponte e que a enxurrada estava tão grande que poderia até arrastar carros, 
pessoas, etc. Falou da situação politica de Moju. Disse que quem iria decidir era o 
povo. E o que tinha de fazer era o que sabia: correr atrás de voto. Disse que estão 
deixando o prefeito Interino bem a vontade para indicar o nome do pre candidato 
a prefeito. E que querer não era poder. Pois estava querendo desde 2005. Disse que 
o PSD ira participar da convenção do dia 6. E que podia da sangue no meio da 
canela mas estava junto do grupo do 45. Disse que a politica muda mas que iria 
apoiar o candidato quem quer que fosse do lado de seu grupo. Em seguida a 
palavra foi facultada a Vereadora KELLY FERNANDA que deu bom dia a todos. 
Comentou que sempre conversou com o Pai du Ceu sobre o que ela falava na 
tribuna e que aquele momento era de espera. E que era mulher de guerra. De luta. 
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Não falava nada antes das coisas acontecerem. E depois de ganhar ai sim iria dizer 
que venceu. Foi convicta na sua fala dizendo que poderiam lhe bater no Watsap, no 
facebook, e que era como clara de ovo, quanto mais batida mais ficava forte. Disse 
que iria lutar e que ganhasse o melhor e ainda mais que tudo seria dentro da 
honestidade. Ressaltou que não iria falar de ninguém. De candidato nenhum. E 
finalizou dizendo que estava pronta para o que desse e viesse. Em seguida a 
palavra foi facultada ao Vereador GERSON DOURÃO que iniciou sua fala 
saudando a todos os munícipes. Inclusive o seu irmão Professor Ronildo Dourão e 
fez referência a sua visita ao Jambuaçu especialmente a comunidade São 
Bernardino e verificou a situação da ponte que estava toda deteriorada e precisava 
de urna nova pois a atual sofreu uma reforma mais contundente no ano de 2007. 
Disse que cada ônibus que trafega para transportar os moradores para a cidade 
traz suas tabuas para colocar sobre onde a ponte esta rompida para poder passar e 
depois coloca essas tabuas de volta no ônibus e vai embora. Falou da escola de São 
Bernardino que pelo relato dos pais e professores estava com o forro todo 
comprometido e que nos dias de chuva as aulas eram interrompidas por que 
alagava as salas. Inclusive estava correndo o risco de desabar. Falou ainda sobre a 
falta de coordenador pedagógico, de zelador, de secretário escolar e professor 
cuidador para alunos deficientes. Ressaltou que já havia enviado expediente ao 
ministério publico para urna discussão e solicitou ao Poder Legislativo que 
intervisse junto a Administração Municipal para tomar as devidas providências. 
Falou da politica não eleitoral mas no real sentido da coisa uma vez que tinha sido 
muito atacado nos últimos dias nas redes sociais. Disse que a critica ao homem 
publico era natural mas com um certo limite. De separar o homem publico do 
dever que ele tem em cumprir sua função, do limite de invadir sua vida pessoal 
com falas falsas. Falou dos fakes usados para denegrir a imagem das pessoas e 
achava desumana a forma como as pessoas tratavam isso. Falou sobre as falas na 
sua pagina na internet sobre suas denúncias, inclusive de que o vereador deveria 
construir a ponte do jambuaçú e esclareceu que não tinha como fazer o trabalho de 
execução e sim de cumprir seu papel de Vereador. E que deveriam separar a 
dimensão de direito da dimensão partidária. Relatou que viu na internet um colega 
insinuando que o Juiz tinha julgado o processo de cassação do ex prefeito pela 
amizade e não pela lei. E achava que tinham de ter um respeito e um limite para 
com isso. Disse das possibilidades de sair um recurso solicitado pelo ex prefeito 
pois era normal. Finalizou dizendo que tinha como pretensão fazer parte da 
discussão de uma chapa mas não foi possível. Desejou ótimas convenções aos 
colegas e disse alegrar-se possibilidade do PT certamente lançar um candidato a 
Prefeito nas próximas eleições. Em seguida a palavra foi facultada a Vereadora 
DIONETE MORAES, que agradeceu a Deus pela oportunidade e saudou a todos. 
Disse que estavam vivendo um momento crítico na política mojuense mas que 
estava certa do que estava fazendo, do lado do grupo que iria apoiar e convidou as 
mulheres para um evento, na câmara, no dia 10 de maio em decorrência ao dia das 
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mães. Informou sobre cursos de capacitação através do SENAR em parceria ao INA, 
destinados ao município de Moju e que no dia 14 haveriam mais cursos. Convidou 
as mães para no dia 14, através do INA para uma programação de beleza no ginásio 
Seu Tota. Enquanto Vereadora não poderia ajudar os seus eleitores com emprego e 
sim com trabalho social, mas que estava fazendo um pouco. Deixou seu 
posicionamento enquanto política. E que iria defender o lado o qual pertence, o da 
sua base. Mas olhava e avaliava o Moju de antes e depois. E que foi convidada a 
compor a chapa da Nilma Lima por fazer parte do PSC e entregou o PSC ao seu 
Presidente, pois continuaria do lado do ex-prefeito Ié Ié. E pediu a Deus que desse 
sabedoria para todos escolherem bem seus candidatos. Foi facultada a palavra a 
Vereadora MARIA NILDA PACHECO BITENCOUT. Saudou a todos e agradeceu a 
Deus pela oportunidade. E que estava vendo e vivendo a situação do povo 
mojuense e aproveitou para registrar o momento de Festividade do Divino Espirito 
Santo. Disse sobre a questão das obras que estão sendo feitas e que foram paradas 
mas que Moju continua desenvolvendo o melhor. Sabia que faltava muito para ser 
feito. Estagnou por que quem administrava era um ser humano e foi tirado de sua 
gestão. Foi solidária à situação das pontes e ramais abordada no discurso dos 
colegas Vereadores. Falou que haveria sim um chamado às urnas no dia 24 mas 
que o STF poderia sim dá uma liminar ao ex-prefeito Ié Ié, se for da vontade de 
Deus. Disse que so tinha dois lados na política. Um que estava e outro que queria ir 
pra lá. Mas que Moju precisava de uma grande reflexão. E que não deveria ser 
especulação de pessoas que venham se aproveitar do povo de Moju e disse que 
sempre esteve do lado do 45 para se transformar numa pessoa política e nunca 
mudou de lado. E disse que o covarde e aquele que entra para enganar o povo. E 
convidou a cada um a dizer e orientar o povo para ver qual seria melhor e que o 
melhor venceria e o líder politico chamado Ié Ié decidiria quem iria para as urnas, 
quem Moju precisava para discernir quem seria melhor para trabalhar pelo Moju. 
E que o povo não era besta. Disse que por um impulso colocou seu nome para 
concorrer mas que foi apenas por um impulso e que estava tudo nas mãos de Deus. 
Usou a palavra o Presidente em Exercício Vereador ANTÔNIO CARLOS CASTRO. 

Agradeceu a Deus pela oportunidade e saudou a todos com um bom dia disse que 
tanto situação como oposição tinham o direito de expor suas colocações e 
reportou-se sobre o povo quilombola, mas precisamente sobre a ponte do 
jambuaçú que estava em processo de licitação. E agradeceu a Vereadora Dionete 
pelos projetos trazidos para o município de Moju. Falou sobre a situação 
vivenciada em Moju e disse que estava firme e forte e que estava com o PSDB, o 45 
e que aguardava uma resposta positiva do STF. 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., 04 de maio de 2018. 
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VEREADORES: 

01- Alexandre de Lima Menezes 
02- Andre Luiz Peres Natividade 
03- Antônio Carlos de Souza Castro 
04- Aurino Alves Pereira 
05- Cimira Eulália da Cruz Souza 
06- Dilcirene Trindade Martins 
07- Dionete Moraes Peniche 
08- Durval Pantoja da Rocha 
09- Gerson Dourão da Costa 

. 10- Junil Ramos Faro 
11- Kelly Fernanda da S. F. de Almeida 
12- Laercio Martins dos Santos 
13- Leandro Henrique C. da Rocha 
14- Maria Nilda Pacheco Bitencourt 
15- Walber Pacheco Silva 
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