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Às nove horas do dia 13(treze) do mês de abril 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, e solicitou ao senhor Vice - presidente Vereador Antonio Carlos de Souza Castro 
que fizesse a chamada para verificação de quorum, feita a chamada foi constatada a 
presença dos seguintes Vereadores: Alexandre de Lima Menezes - PT, Andre Luiz 
Peres da Natividade - PRB , Antônio Carlos de Souza Castro - PSDB, Aurino Alves 
Pereira - PMDB, Dilcirene Trindade Martins - P7'C, Dionete Moraes Peniche - PSC, 
Durval Pantoja da Rocha - PSD , Gerson Dourão da Costa - PC do B, Junil Ramos 
Faro - PV, Kelly Fernanda da Silva 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. 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°037/218, de autoria do 
vereador Durval Pantoja da Rocha, solicitando pavimentação, iluminação e abrigo para 
passageiros no perímetro compreendido entre a alça viária e o parque verde; 
Requerimento n° 038/2018, de autoria da vereadora Maria Nilda P. Bitencourt, 
solicitando a recuperação e ampliação do micro sistema de abastecimento de água, bem 
como a troca da caixa d'água para uma de 20.00 litros, na comunidade Sarapoí; 
Requerimento n° 039/2018, de autoria da vereadora Maria Nilda P. Bitencourt, 
solicitando a abertura de um ramal que liga a comunidade nova paz no médio Moju até a 
Sagrada Família, e ligando a mesma até a comunidade Bacuriteua ou Igarapé fábrica; 
Requerimento n° 040/2018, de autoria do vereador Laércio Martins dos Santos, 
solicitando a pavimentação da rua da liberdade, no perímetro entre a praça do 
castanheira até a empresa o p lima, bairro paraíso e a implantação de iluminação 
pública no mesmo perímetro, assim como a construção de uma nova ponte sobre o 
igarapé candiuçú que passa na trav. da liberdade; Requerimento n° 041/2018, de 
autoria do vereador André Luiz Peres da Natividade, solicitando a coleta seletiva de lixo 
duas vezes por mês nas comunidades ribeirinhas do baixo Moju, em especial nas 
comunidade: Juquiri, Santa Luzia, Bufete, Moju-miri, Ribeira, Estirão do Mamão e Sítio 
Bosque; Requerimento n° 042/2018, de autoria dos vereadores Leandro Henrique 
Cardoso da Rocha e Walber Pacheco Silva, solicitando a reforma das escolas nossa 
senhora da Soledade e Ivo Barbosa, localizadas na vila Soledade; Requerimento n° 
043/2018, de autoria dos vereadores Leandro Henrique Cardoso da Rrocha e Walber 
Pacheco Silva, solicitando a reforma das escolas Duque de Caxias e Adalberto Ventura, 
localizadas na comunidade olho d'água- km. 40; Requerimento n° 044/2018, de 
autoria do vereador Gerson Dourão da Costa, solicitando a imediata reformulação da lei 
municipal n° 843/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos 
trabalhadores da educação municipal, e reformulação da Lei municipal n° 405/89, que 
dispõe sobre o estatuto dos servidores municipais de Moju; Requerimento n° 
045/2018, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, solicitando a pavimentação 
da travessa icatu, entre a rua Salomão Cardoso e rua São João, bairro da liderança; 
Requerimento n° 046/2018, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, 

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 



• 

• 

• 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU 

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO 

solicitando a recuperação da rua frei Miguel de Bulhões entre a rua Antonio Dorneles e 
31 de março; Correspondência da vereadora Dionete Moraes Peniche; Correspondência 
da paróquia Divino Espírito Santo; Correspondência do executivo municipal 
encaminhando o Projeto de Lei n°003/2018, que dispõe sobre a elaboração da Lei 
Orçamentária do município de Moju. Passando para a ORDEM DO DIA foi feita a 
chamada para verificação de quorum, constatando-se a presença dos seguintes 
Vereadores: Alexandre de Lima Menezes - gr, Andre Luiz Peres da Natividade - PRB 

, Antônio Carlos de Souza Castro - PSDB, Aurino Alves Pereira - PMDB, Dilcirene 
Trindade Martins - FYIV, Dionete Moraes Peniche - PSC, Durval Pantoja da Rocha - 
PSD , Gerson Dourão da Costa - PC do B, Junil Ramos Faro - PV, Kelly Fernanda da 
Silva 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 o Requerimento n°037/218, de autoria do vereador 
Durval Pantoja da Rocha, o qual foi discutido pelo vereador autor do requerimento e 
vereador Antonio Carlos. Não havendo mais discussão o mesmo foi submetido a votação 
sendo aprovado por unanimidade. Submeteu a discussão e votação os requerimentos n° 
038 e 039/2018, de autoria da vereadora Maria Nilda P. Bitencourt, os quais foram 
discutidos pela vereadora autora dos requerimentos. Não havendo mais discussão os 
mesmos foram submetidos a votação sendo aprovados por unanimidade. Submeteu a 
discussão e votação o requerimento n° 040/2018, de autoria do vereador Laércio Martins 
dos Santos, o qual foi discutido pelo vereador autor do requerimento. Não havendo mais 
discussão o mesmo foi submetido a votação sendo aprovado por unanimidade. Submeteu 
a discussão e votação o requerimento n° 041/2018, de autoria do vereador André Luiz 
Peres da Natividade, o qual foi discutido pelo vereador autor do requerimento e pelos 
vereadores Dilcirene Trindade, Durval Pantoja e Leandro Henrique. Não havendo mais 
discussão o mesmo foi submetido a votação sendo aprovado por unanimidade. Submeteu 
a discussão e votação os requerimentos n° 042 e 043/2018, de autoria dos vereadores 
Leandro Henrique Cardoso da Rocha e Walber Pacheco Silva, os quais foram discutidos 
pelos vereadores Walber Pacheco, Maria Nilda e Leandro Rocha. Não havendo mais 
discussão os mesmos foram submetidos a votação sendo aprovados por unanimidade. 
Submeteu a discussão e votação o requerimento n° 044/2018, de autoria de todos os 
vereadores , o qual foi discutido pelo vereador autor do requerimento, e pelos vereadores 
Durval Pantoja, Maria Nilda e Leandro Rocha. Não havendo mais discussão o mesmo foi 
submetido a votação sendo aprovado por unanimidade. Submeteu a discussão e votação 
os requerimentos n° 045 e 046/2018, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, 
os qual foram discutidos pela vereadora autora do requerimento. Não havendo mais 
discussão os mesmos foram submetidos a votação sendo aprovados por unanimidade. 
Nesse momento o senhor presidente encaminhou para a Comissão de Finanças e 
Orçamento o Projeto de Lei n°003/2018, que dispõe sobre a elaboração da Lei 
Orçamentária do município de Moju para análise e emissão de parecer no prazo legal. 
Encaminhou para a Comissão de Legislação os Projetos de Lei N° 002 e 003?2018, de 
autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche para análise e emissão de parecer no prazo 
legal. Neste momento o senhor presidente pediu licença pra se retirar e passou a 
presidência para o Secretário Walber Pacheco Silva que convocou a Vereadora Maria 
Nilda Pacheco Bitencourt para assumir a vice presidência e a Vereadora Kelly 
Fernanda da Silva F. de Almeida para assumir a secretaria. Passando para o 
EXPEDIENTE ORAL o senhor presidente facultou apalavra ao vereador Laércio Martins 
dos Santos - PR, que cumprimentou a todos e falou de sua parceria e do vereador 
Castro junto ao deputado Beto Faro e o Prefeito, e disse que o mesmo conseguiu uma 
emenda de um milhão e duzentos mil reais para a construção da praça da bíblia e outra 
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de um milhão para a saúde incluindo duas ambulâncias. Em seguida o senhor 
presidente facultou apalavra o vereador Durval Pantoja da Rocha - PSD, que 
cumprimentou a todos e parabenizou os profissionais do DEMUTRAN que estão 
trabalhando bastante e solicitou que esta casa envie oficio ao diretor desse órgão 
parabenizando pelo trabalho de conscientização que está sendo realizado na cidade e 
disse que o Moju de hoje é diferente do Moju de ontem e isso é muito gratificante, mas 
muitos governos não trata Moju como tem que ser tratado como cidade grande pois está 
entre os vinte maiores municípios do estado do Pará. Disse que no início do mandato do 
prefeito Ié-Ié aquele alagamento ao lado do hospital divino não tinha solução e hoje já foi 
resolvido, mas infelizmente estamos no inverno amazônico e deu uma chuva muito forte 
que teve reflexo não só na cidade, mas no interior também, e as pessoas que residem nas 
baixadas sofreram esses impactos, solicitou que seja encaminhando pedido ao SETRAN 
para que envie técnicos para arrumar o trabalho de tubulação que foi feito de forma 
errada e está causando transtornos a população. Disse que com isso não está dizendo 
que o governo não está investindo no município de Moju pois já parabenizou por várias 
situações que o mesmo vem fazendo dentro do município, mas como parlamentar precisa 
solicitar o melhoramento desse serviço de tubulação na alça viária. Falou de seu 
requerimento aprovado nesta casa solicitando iluminação pública da UPA até o parque 
verde, e gostaria que o mesmo fosse atendido. Dando prosseguimento o senhor 
presidente facultou a palavra ao vereador Alexandre de Lima Menezes - PT, que 
cumprimentou a todos e agradeceu ao deputado Beto Faro que tem tido compromisso 
com a população mojuense há muito tempo e tem tido trabalho em quase todos os 
municípios do estado, e pra Moju só pelo INCRA já destinou emendas com mais de onze 
milhões de reais e citou a recuperação de várias vicinais, falou da entrega da moto 
niveladora e outras emendas feitas pelo deputado as quais o vereador Martelão citou. 
Disse que o deputado Beto Faro vai além das emendas parlamentares, que votou contra 
o golpe da presidenta Dilma, contra a reforma trabalhista, então é um deputado atuante 
com os seus compromissos. Disse que está sendo assistido pela mídia a prisão de um 
dos maiores líderes e um dos melhores presidentes que o Brasil já teve, e não sabe como 
pode a justiça brasileira seguir o caminho político, e como pode alguém não preservar a 
vida de uma pessoa que está sendo julgada, pois toda a mídia sabia o roteiro completo 
que o ex presidente Lula iria seguir. Disse que é inadmissível a prisão do ex presidente 
Lula, e falou que todas as pesquisas indicam o mesmo seria conduzido novamente a 
presidência da república. Disse que o presidente Lula tirou milhões de brasileiros da 
miséria, investiu em programas habitacionais, valorizou o salário mínimo. Disse que 
somos o único país que tem tecnologia de extração de petróleo do fundo do mar. Se 
solidarizou com o presidente Lula que hoje se encontra encarcerado e colocou toda a 
militá/leia a disposição de qualquer chamado. Em seguida o senhor presidente facultou a 
palavra ao Vereador Gerson Dourão da Costa - PC do B, que cumprimentou a todos e 
disse que teve a informação na sessão passado onde o mesmo não estava presente, de 
que o vereador Durval fez menção em sua fala de o ministério pública prioriza apenas 
um vereador para participar de suas reuniões e o que tem ocorrido é que esse vereador 
tem feito algumas representações junto ao Ministério Público mesmo antes de ser 
vereador como a denuncia de superfaturamento de merenda escolar, a projeto Neputira, 
e durante seu mandato já fez denúncia sobre o seixo do alto Moju, que por sinal está 
sendo ameaçado, sobre a merenda escolar, denunciou também a questão do saneamento 
básico em várias ruas, do fechamento da escola do bairro sabor caseiro, e por esse 
motivo o Ministério Público faz o convite a quem fez a denúncia, agradeceu a 
contribuição que esta instituição tem dado ao município. Disse que sempre teve o 
cuidado em fazer algumas falas, e tem a ver com uma representação pra que fossem 
chamados os concursados em Moju, e falou que no serviço público a regra é o 
trabalhador efetivo, e esse vereador não entrou com uma ação pedindo que fosse 
destratado o servidor e sim tentando preservar o direito de quem estudou quatro anos e 
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se dedicou horas para prestar o concurso público, mas o que está acontecendo de forma 
muito perversa é que alguns companheiros e principalmente membros do governo tem 
atribuído destrato do servidor ao mandato do Vereador Gerson Dourão. Disse que quer 
ter uma conversa com a vereadora Cimira, pois lã no alto Moju segundo informações 
dizem que o servidor ta sendo destratado por culpa desse vereador e isso não é 
verdadeiro. Disse que esteve junto com a vereador Nega na vila Cardoso, onde essa 
vereadora lhe dizia pra fazer sua defesa em relação a isso, pois estão lhe atribuindo a 
impossibilidade de contratação em Moju e isso não existe, e se o prefeito Ié-Ié assumiu o 
compromisso de contrato com alguém e não deu conta de contratar, isso não é culpa do 
mandado desse vereador. Manifestou seu repúdio e a defesa da democracia brasileira, 
pois a prisão do ex presidente Lula é um dos maiores atentados à democracia brasileira, 
é preciso que cada parlamentar desta casa possa se posicionar principalmente que tem a 
consciência de que viver numa democracia é imensamente melhor do que viver em 
qualquer regime autoritário. Disse não está defendendo o direito do Lula ser candidato 
ou não, até por que o PC do B tem candidato a presidente da república, está defendendo 
o direito de uma pessoa concorrer, e está muito claro que esse processo é um processo 
de impedir um representante legítimo da classe trabalhadora desse Pais de ser 
candidato„ inclusive conseguir frear todo esse processo de política de maldade que está 
sendo implementada pelo governo Temer com uma série de situações que nós vamos 
pagar um preço muito alto, é só olhar pras farmácias populares que foram fechadas, pro 
congelamento dos recursos em saúde e educação por vinte anos, e se nesse cenário já 
estamos com dificuldades, o que podemos ter no futuro, e se fizeram isso com um ex 
presidente, uma das figuras mais conhecidas no mundo, pode se fazer isso com qualquer 
um inclusive sem provas, por que é isso que está acontecendo, o Lula está sendo 
condenado sem provas, enquanto tem provas cabais contra uma série de agentes 
políticos desse país e não se aplica a lei. Deixou sua solidariedade em nome do diretório 
municipal do PC do B ao ex presidente Lula. Em seguida o senhor presidente facultou a 
palavra a vereadora Maria Nilda Pacheco Bitencourt - PSDB,que cumprimentou a 
todos e agradeceu a Deus pela oportunidade de estar na tribuna desta casa e disse que 
diante da sensibilidade de que nós estamos junto ao poder legislativo em busca 
de melhorias para o povo, e quer ser solidária ao vereador Walber Pacheco, pois 
diante de tantas injustiças o mesmo foi colocado diante de um tribunal. Disse 
que cada cidadão tem o direito de se defender até que se prove ao contrario, e 
esse vereador teve 27 dias na prisão por supostas acusações, parabenizou a 
justiça que não o condenou. Disse que sempre acreditou na justiça do céu e 
também da terra. Disse ao Vereador dada que ele é um representante do povo. E 
citou Nelson Mandela que ficou 27 anos na prisão, e quando saiu disse " se eu 
não deixar aqui todo ódio, não estarei saindo da prisão" e deu esse conselho ao 
vereador, e desejou que Deus tome conta desse vereador. Disse que Lula foi o 
melhor presidente que o Brasil já teve, e foi muito inteligente. Agradeceu em 
nome do povo de Moju ao Deputado Nilson Pinto e ao deputado Beto Faro pelo 
que estão fazendo pelo povo de Moju, e tem ajudado o prefeito Ié-Ié a melhorar, 
disse que o deputado Nilson pinto tem historia no Moju, e foi trazido pra Moju 
pelo ex Vereador Bazar. Disse querer registrar o grande projeto que foi a reforma 
da Escola Major José Tenório e citou o testemunho de uma moça que emocionou 
a todos. Nesse momento o senhor presidente em exercício Walber Pacheco Silva 
- SD passou a presidência para a vice presidente em exercício para que o mesmo 
pudesse fazer uso da palavra e iniciou sua fala cumprimentando a todos e disse 
que será sua primeira defesa depois do ocorrido, e que é muito ruim ser julgado 
sem ter defesa. Agradeceu a todos os vereadores pela compreensão dos fatos 
ocorridos, e até o momento ainda se sente aprisionado pelo que aconteceu. Disse 
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que tinha um pensamento em relação a política e a própria democracia, mas está 
pasmo de como está sendo assassinada a democracia e esse vereador foi prova 
disso, pois chegaram em sua casa, dia 29 de fevereiro, quebraram as portas, 
gente que não sabe de onde eram, não deixaram seu filho sair presenciando toda 
a sena e colocaram todos de joelhos, parecendo que tinha assaltante, e se 
naquele momento eles tivessem pedido para abrir a porta, claro que esse vereador 
iria abrir,e disse ficar abismado com a prepotência das pessoas. Disse que até 
hoje não entende o motivo dessa prisão, mas ao mesmo tempo procura entender, 
mas pensa que as pessoas acham que porque tem um poder, um patamar mais 
elevado, pois todos sabem que não nasceu em berço de ouro, seu pai e sua mão 
são humildes. Disse que pelo salário que ganha, se alguém entrar na sua casa 
hoje vai dizer " onde um cidadão desse tem trabalho ilícito". Falou que gostaria 
que o governador, o prefeito e o delegado que assumiu agora, não deixassem mais 
se fazer política dentro da delegacia, sendo um palanque pra se fazer o que 
fizeram, uma mega operação, onde existem tantos lugares pra se fazer, como 
Belém que está um caos, e vieram com 300 policiais e setenta viaturas pra 
prender 35 pessoas e agora estão todas na rua, e não teve fragrante, e mostrou a 
decisão do Promotor e do Juiz onde se pede arquivamento, pois não existem 
provas. Disse não entender onde os mandantes desse fato vêem tanto perigo em 
tentar lhe jogar na lama. Falou que ganhou esse mandato porque o povo quis. 
Agradeceu a Vereadora nega que além de ser companheira de mandato, é sua tia 
e conhece, e sua casa está deportas abertas. Disse que se a pessoas que tramou 
tudo isso quiser dormir em sua casa pra ver que não tem nada de ilícito como ele 
pensa que tem, mas uma pessoa que não respeita a esposa nem a filha, não tem 
como fazer alguma coisa. Disse que o que mais o deixa gratificante é que o Moju 
sabe quem fez e quem estava á frente de tudo isso, e não se espanta se daqui pra 
frente disserem que o Dadá amanheceu morto na casa dele, pois o ódio é tanto 
que está a ponto de acontecer isso,e não sabe de onde esse cidadão criou tanto 
ódio, pois nunca pediu um centavo e nunca precisou desse cidadão. Falou que no 
dia 16 de dezembro em uma reunião com vários vereadores, solicitou aos mesmos 
que interviessem junto a sua pessoa, pois estava com medo desse cidadão tramar 
alguma coisa contra sua pessoa. Disse que só pede que essa pessoa tenha 
sucesso e que Deus o guie,e lhe dê o melhor e finalizou dizendo que está mais de 
cabeça erguida do que nunca. 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 M da - Moju / PA, 13/04/2018. 

Leandro Henri so da Rocha 

Antônio Cano •e ouza Castro 
Vice-Presidente 

Walber P ,Silva 
S etário 
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