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CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU 
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, 
ESTADO DO PARÁ,19a LEGISLATURA, 
REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO 
DE 2018, AS 09:00 HORAS. 

Às nove horas do dia 10 (dez) do mês de agosto 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 
Vereador Leandro Henrique Cardoso da Rocha, que obedecendo as formalidades 
legais e regimentais em vigor solicitou que o senhor Vice presidente fizesse a 
chamada para verificação de quorum, feita a chamada foi constatada a presença dos 
seguintes Vereadores: Antônio Carlos de Souza Castro - PSDB, Aurino Alves 
Pereira - PMDB, Cimira Eulália da Cruz Sousa - PRB , Dilcirene Trindade 
Martins - P7'C, Durval Pantoja da Rocha - PSD , Gerson Dourão da Costa - PC do 
B, Junil Ramos Faro - PV, Kelly Fernanda da S. F. de Almeida - PHS 
,Laércio Martins dos Santos- PR, Leandro Henrique Cardoso da Rocha - PSDB, 
Maria Nilda Pacheco Bitencourt - PSDB, 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: 
Requerimento n°069/2018, de autoria da vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza, 
solicitando a reforma e ampliação da escola Manoel Alves Cohen, alto Moju; 
Requerimento n°070/2018, de autoria da vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza, 
solicitando a construção da escola Casa Grande; Requerimento n°071/2018, de 
autoria da vereadora Maria Nilda Pacheco Bitencourt, solicitando a construção de 
prédios públicos ou ampliação dos já existentes para funcionamento das seguintes 
secretaria: meio ambiente, transportes, esporte, agricultura, obras e saneamento, 
segurança pública, educação, CRAS nos bairros e interior e DEMUTRAN; 
Requerimento n° 072/2018 de autoria do vereador Junil Ramos Faro, que solicita a 
retomada das obras de construção da quadra poliesportiva coberta na comunidade 
Limoriro, médio Moju; Requerimento n° 073/2018, de autoria do vereador Junil 
Ramos Faro, solicitando a reforma e ampliação da escola da comunidade Limoeiro, 
com a implantação de sistema de abastecimento de água; Requerimento 
n°074/2018, de autoria do vereador Laércio Martins dos Santos, solicitando o 
empiçarramento da travessa Maratininga no bairro novo horizonte; Requerimento 
075/2018, de autoria da vereadora Dilcirene Trindade Martins, solicitando a 
construção de 02 salas de aulas em alvenaria, bem como o muro da escola municipal 
da comunidade Beiradão rio ubá; Requerimento n°076/2018, de autoria do 
vereador Gerson Dourão da Costa, solicitando audiência publica para discutir a 
questão do protocolo de consulta prévia livre e informada dos quilombolas da região 
do jambuaçú; oficio da caixa econômica federal; oficio do gabinete da prefeita 
municipal de Moju, encaminhando o Projeto de Lei n°005/2018, que altera a lei 
municipal n°966/2017 , que trata da Lei Orçamentária do Município de Moju, di 
exercício de 2018. Passando para a ORDEM DO DIA foi feita a chamada para 
verificação de quorum, constatando-se a presença dos seguintes Vereadores: 
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Antônio Carlos de Souza Castro - PSDB, Aurino Alves Pereira - PMDB, Cimira 
Eulália da Cruz Sousa - PRB , Dilcirene Trindade Martins - P7'C, Durval 
l'antoja da Rocha - PSD , Gerson Dourão da Costa - PC do B, Junil Ramos Faro 
- PV, Kelly Fernanda da S. F. de Almeida - PHS - Laércio Martins dos 
Santos- PR, Leandro Henrique Cardoso da Rocha - PSDB, Maria Nilda Pacheco 
Bitencourt - PSDB e Walber Pacheco Silva - SD. Em seguida o senhor presidente 
submeteu a discussão e votação a ata da Sessão ordinária anterior, não havendo 
discussão a mesma foi submetida a votação, sendo aprovada por unanimidade. 
Dando prosseguimento o senhor presidente submeteu a discussão e votação os 
Requerimentos n°069 e 070/2018, de autoria da vereadora Cimira Eulália da Cruz 
Souza, os quais foram discutidos pela vereadora autora do requerimento. Não 
havendo mais discussão os mesmos foram submetidos a votação, sendo aprovados 
por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o 
Requerimento n°071/2018, de autoria da vereadora Maria Nilda Pacheco Bitencourt; 
o qual foi discutido pela vereadora autora do requerimento. Não havendo mais 
discussão o mesmo foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação os requerimentos n's 072 e 
073/2018 de autoria do vereador Junil Ramos Faro, os quais foram discutidos pelo 
vereador autor do requerimento. Não havendo mais discussão os mesmos foram 
submetidos a votação, sendo aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. 
Submeteu a discussão e votação o Requerimento n°074/2018, de autoria do 
vereador Laércio Martins dos Santos, o qual foi discutido pelo vereador autor do 
requerimento e pelo vereador Junil Faro. Não havendo mais discussão o mesmo foi 
submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
Submeteu a discussão e votação o requerimento 075/2018, de autoria da vereadora 
Dilcirene Trindade Martins, o qual foi discutido pela vereadora autora do 
requerimento. Não havendo mais discussão o mesmo foi submetido a votação, sendo 
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e 
votação o requerimento n°076/2018, de autoria do vereador Gerson Dourão; o qual 
foi discutido pelo vereador autor do requerimento. Não havendo mais discussão o 
mesmo foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes. Dando prosseguimento, o senhor presidente encaminhou para as 
comissão de Legislação e de Finanças Projeto de Lei n°005/2018, que altera a lei 
municipal n°966/2017 , que trata da Lei Orçamentária do Município de Moju, di 
exercício de 2018, para análise e emissão de parecer no prazo legal. EXPEDIENTE 
ORAL, dando prosseguimento o senhor presidente facultou a palavra ao Vereador 
Gerson Dourão da Costa- PC do B, que cumprimentou a todos. Disse que em 
relação ao que o vereador Walber Pacheco falou em relação ao seu mandato na 
sessão passada, deve seu mandato ao povo, que não está atrelado ao governo e não 
se curva diante do mesmo, pois dialoga junto as pessoas. Disse, portanto, que na 
sessão passada foi extremamente desrespeitado e várias vezes foi cortado seu audio 
durantes as sessões. Disse que se caso o vereador queira conversar, esse mandato 
está a sua inteira disposição, mas não vai aceitar que coloque em redes sociais 
questões mentirosas. Disse que na primeira sessão diante desse novo governo, vem 
dizer que viveu o suficiente pra ver esse vereador se acovardar diante do governo, e 
fez uma cobrança de merenda escolar, e como esse vereador vai cobrar merenda 
escolar se as aulas ainda nem começaram, e acha que essa cobrança tem que ser 
feita pro setor de merenda escolar. Disse querer dialogar com o vereador Walber 
Pacheco pra saber o que aconteceu, pois nunca vai pra tribuna fazer citação pessoal 
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ao vereador, pois está a inteira disposição pro debate com qualquer um dos 
vereadores, mas com o respeito necessário. Falou que vai encaminhar pro gabinete 
de todos os vereadores a representação que seu mandato entrou com relação a 
merenda escolar, e disse que a prefeita já recebeu a recomendação do Ministério 
Público fruto de sua provocação, até por que como representante do povo é 
importantíssimo que tenham essa informação. Pediu ao vereador Walber Pacheco 
reconsiderasse algumas falas que fez em relação a sua pessoa, pois achou 
inadequado. Falou de sua candidatura a Senador no pleito de 2018, pelo PC do B, 
solicitou que o presidente justificasse sua saída, pois assumiu compromisso com o 
vereador Alexandre Menezes em sua prestação de contas, o que acha uma atitude 
muito boa. Dando Prosseguimento,o senhor presidente facultou a palavra ao 
ereador Durval Pantoja da Rocha - PSD, que cumprimentou a todos e disse que 

escutando atentamente o discurso do vereador Gerson, pensa que cada vereador tem 
que fazer a prestação de contas com seu eleitorado. Disse querer colocar uma carta 
de repúdio á secretaria de educação, pois em seu ultimo discurso disse que iam 
cortar carga horária de funcionários e não iam pagar pessoas que estavam de 
licença, mas infelizmente não sabe a quem se dirigir pois enviou um oficio para a 
secretária de administração solicitando o nome dos secretários de governo, e esta 
casa está sendo desrespeitada, pois ainda não foi informada, e infelizmente a 
população não sabe quem são os secretários e onde estão funcionando, e o caos está 
instalado dentro do município de Moju. Disse que a maioria dos professores estão a 
míngua e ninguém sobe na tribuna pra tentar justificar o que realmente aconteceu 
para o não pagamento desses funcionários. Disse que se não se consegue nem iniciar 
as aulas,como vai reformar escolas, e tem certeza que se fosse no governo passado já 
tava todo mundo entrando no Ministério Público, pois se tem um calendário a seguir 
que são duzentos dias letivos e já se passaram dez dias do mês de agosto e as 
pessoas perguntam quando vai começar as aulas e esse vereador responde que não 
sabe nem quem é a secretária de educação imagina quando vão começar as aulas, e 
os alunos estão perdendo aula por pura incompetência das pessoas que assumiram 
a secretaria de educação que não sabe fazer o trabalho, e infelizmente a educação no 
Moju está um caos, e citou várias escolas do baixo Moju que estão com as pontes 
quebradas. Disse que infelizmente o Vereador Gerson não está presente, mas 
gostaria de falar pra ele e dizer que ele só falou do vereador Dadá, e pedir que ele 
falasse do início das aulas que tanto ele cobrava, cadê a merenda, a reforma das 
escolas. Disse que espera que essa administração possa fazer algo para melhorar o 
município. Parabenizou o secretário de obras pela reforma na ponte do rio Ubá. 
Falou da questão da melhoria dos ramais que tanto se cobrava, citou o ramal do 
jambuaçú dos quilombolas e como quer se fazer uma consulta prévia para os 
quilombolas, mas esquece de chamar a administração. Falou do lançamento de seu 
nome para candidato a deputado estadual. Dando prosseguimento, o senhor 
presidente facultou a palavra a vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza - PRB, que 
cumprimentou a todos e falou do encontro nesta casa em homenagem ao dia dos 
pais que foi muito bonito e pediu que o Divino espírito Santo Iluminasse os pais 
presentes. Fez um requerimento verbal pedindo que a prefeita termine a obra das 
escolas do igarapé Açu e do Enviral. Disse que teve a informação que está sendo 
distribuído merenda nas escolas da cidade e em breve estará indo pra região do alto 
Moju e que as aulas iniciarão no dia 13.Pediu que o Divino Espírito Santo ilumine a 
nova administração pra fazer o melhor pro povo de Moju. Em seguida o senhor 
presidente facultou a palavra ao vereador Junil Ramos Faro - PV, que 
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cumprimentou a todos e falou da sessão especial em homenagem ao dia dos pais. 
Disse que não retira nenhuma palavra do que falou em relação ao vereador Leandro 
na ultima sessão. Disse que os debates vão continuar, mas foi eleito pra representar 
o povo de Moju, e o que está acontecendo nesta casa é um se dirigindo pro outro e 
esquecendo o povo lá fora. Disse que estão havendo dificuldades pois a prefeita 
pegou a coisa andando pra trás, mas isso é normal e pediu a população que tenha 
paciência. Falou que seu mandado é pra servir o povo sem olhar bandeira. 
Parabenizou o vereador Gerson Dourão pela coragem de colocar seu nome pra 
concorrer no pleito de 2018 no Senado federal, parabenizou também o vereador 
Durval por colocar seu nome pra concorrer no pleito de 2018 a deputado estadual. 
Parabenizou todos os pais do nosso município pela passagem do dia dos pais. Neste 
momento o senhor presidente facultou a palavra ao vereador Antonio Carlos de 
Souza Castro - PSDB que cumprimentou a todos e parabenizou os pais pela 
passagem do seu dia, falou sobre a recuperação da ponte do rio Ubá que ainda está 
faltando aterro nas cabeceira, falou também sobre a ponte do São Bernardino que 
necessita de reparos, cobrou reparos no ramal do Uchi. Disse que o vereador Durval 
é de muita coragem por ter colocado seu nome pra concorrer a uma vaga de 
deputado estadual no pleito de 2018, e lhe desejou que o mesmo tenha êxito nessa 
caminhada, parabenizou também o vereador Gerson. Desejou feliz dia dos pais a 
todos. Dando prosseguimento, o senhor presidente facultou a palavra Walber 
Pacheco Silva - SD que cumprimentou a todos e pediu a Deus que abençoe a classe 
de professores pois só ele sabe o que os mesmos estão passando pois os seus direitos 
foram usurpados totalmente e se solidarizou aos mesmos. Disse que no momento 
que citou o nome de alguns vereadores na sessão passada foi porque todos sabem da 
cobrança que tinha na gestão passada pelo vereador Gerson e de maneira alguma 
citou coisas pessoais do vereador. Disse que foi ameaçado por suas palavras na 
sessão passada, e as cobranças que o vereador Gerson fazia ao prefeito Ié-Ié não era 
por escrito e sim na tribuna. Pediu que a comissão de educação desta casa se 
manifesta perante a secretaria de educação e perante a prefeita em apoio aos 
professores. Disse ao vereador Gerson Dourão que está nesta casa pra servir, não 
veio pra ser servido por prefeito e vai manter seu posicionamento em relação a 
política, falou que não deve nada e existem pessoas que querem armar. Pediu 
respeito da prefeita para com os vereadores. Devido a problemas técnicos na Cêmera, 
não foi possível registrar as falas dos vereadores Kelly Fernanda da S. F. de 
Almeida - PHS, Leandro Henrique Cardoso da Rocha - PSDB e Maria Nilda 
Pacheco Bitencourt - PSDB. Nada mais havendo a tratar e 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, 10/08/2018. 

Leandro Henrique Cardoso da Rocha 
Presidente 
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