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PODER LEGISLATIVO 
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PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, 
ESTADO DO PARÁ, 192 LEGISLATURA, 
REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO 
DE 2017, ÀS 09:00 HORAS. 

Às nove horas do dia 13 (treze) do mês de dezembro 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 seu Titular 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 quórum. Feita a chamada foi constatada a presença dos Vereadores: 
ANDRE LUIZ PERES NATIVIDADE - PRB; ANTONIO CARLOS DE SOUZA 
CASTRO - PSDB, AURINO ALVES PEREIRA - PMDB, CIMIRA EULA LIA CRUZ 
DA SILVA - PRB; DILCIRENE TRINDADE MARTINS - PTC, DIONETE MORAES 
TRINDADE - 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; LAER CIO 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 escrito constante na Pauta da Ordem do Dia 
assim discriminado: Parecer n. 023/2017 da Comissão de Finanças e 
Orçamento referente ao Projeto de Lei n. 08A/2017 que dispõe sobre a Lei 
orçamentária do município de Moju para o exercicio financeiro de 2018; 
Parecer Conjunto n. 022/2017, das comissões de Legislação e Finanças e 
Orçamento, referente ao Projeto de Lei n. 07A/2017 que dispõe sobre o 

' Código Tributário do município de Moju; Parecer n. 024/2017, da Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação Final referente a Reformulação da Lei 
Orgânica Municipal; Parecer Conjunto n. 021/2017, das Comissões de 
Legislação e Finanças e Orçamento referente ao Projeto de Lei n. 010/2017 
que institui o Programa Municipal de parceria público privada do município 
de Moju; Parecer n. 025/2017 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final referente ao Requerimento n. 218/2018, de autoria da Mesa Diretora; 
Correspondência do Vereador Alexandre Menezes. Passando para a 
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ordem do dia foi feita a chamada para verificação de quórum, estando 
presentes os seguintes Senhores Vereadores: ANDRE LUIZ PERES 
NATIVIDADE - PRB; ANTONIO CARLOS DE SOUZA CASTRO - PSDB, AURINO 
ALVES PEREIRA - PMDB, CIMIRA EULALIA CRUZ DA SILVA - PRB; DILCIRENE 
TRINDADE MARTINS - PTC, DIONETE MORAES TRINDADE - 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; 
LAER CIO MARTINS DOS SANTOS - PR, LEANDRO HENRIQUE CARDOSO DA 
ROCHA - PSDB, MARIA NILDA PACHECO BITENCOURT - PSDB, e WALBER 
PACHECO SILVA - SD. Em seguida foi submetida a discussão e votação a Ata 
da Sessão anterior. Não havendo discussão foi aprovada por unanimidade. 
Em seguida o Senhor Presidente submeteu a discussão e aprovação pelo 
plenário o pedido de tramitação em regime especial de URGENCIA o Projeto 
de Lei n. 010/2017 que institui o Programa Municipal de Parcerias Públicas 
Privadas. A matéria foi discutida pelos Vereadores: Durval Pantoja e Gerson 
Dourão. O Vereador Durval Pantoja disse que tratava-se de uma matéria de 
suma importância uma vez que todas as administrações na atualidade 
precisam das parcerias publicas privadas e o municipio de Moju não poderia 
ficar de fora. Na sua fala o Vereador Gerson Dourão disse que observou 
durante todo o período legislativo que ora estava se encerrando que alguns 
projetos de natureza importante para o município foram encaminhados ao 
Poder legislativo sempre em caráter de urgência e se o Projeto em referência 
não estivesse vindo em regime especial de urgência não teria como ser 
concluído na referida sessão e chamou a atenção com relação à 
"independência" de sua bancada ainda que a Constituição, o Regimento e a 
Lei orgânica permitam essa possibilidade ao Executivo de enviar ao 
Legislativo um projeto em caso de urgência pra ser lido numa sessão e já na 

. outra seja aprovado e que levando-se em conta a importância desses 
projetos, os mesmos deveriam ser enviados com um pouco mais de tempo 
para o debate, uma vez que a Câmara foi sobrecarregada com um grande 
quantidade de projetos de importância imperiosa para a população 
mojuense, num intervalo curtíssimo de tempo. E pediu que no próximo 
período o Executivo tenha mais respeito para com esta Casa, ao enviar esses 
projetos. E ressaltou que a necessidade é compreendida, mas que não 
poderia se sobrepor a possibilidade de um maior debate que tenha ter 
interferência na vida da população. E deixou uma ressalva de que mesmo 
com a sua bancada sendo orientada para que acompanhasse o projeto, 
ressaltou que Projetos de importância maior, sejam enviados para serem 
discutidos com um tempo maior e que a população possa participar. Em 
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seguida submetido a votação, o Projeto de Lei n. 010/2017 foi aprovado 
• por unanimidade. O senhor presidente submeteu a discussão e segunda 

votação o Parecer n. 022/2017 da Comissão de Finanças e Orçamento. 
Discutiram a matéria os seguintes Vereadores: Gerson Dourão, Durval 
Pantoja, Antônio Carlos, Junil Faro, Kelly Fernanda, Walber Pacheco, André 
Peres e Leandro Cardoso. Na sua fala o Vereador Gerson Dourão ressaltou 
que na linha em que fora colocado o referido Código Tributário do município 
de Moju, obviamente encontrava-se extemporâneo com base nas legislações 
nacionais haja vista ser um código do ano de 2002 e muitas coisas nesses 
quinze anos foram reformuladas e revistas ao arcabouço jurídico todo que 
foi reformulado e aí a importância de se adequar às legislações maiores, mas 
para essas adequações maiores a lei deveria orientar a possibilidade de ter-
se um município melhor e disse que esse país é um dos poucos do mundo 
que tem uma das cargas tributárias mais pesadas de todo o universo e que 
discutir impostos e taxas não são temas que sejam de importância favorável 
a grande parte da sociedade desse país e acreditava que não fosse também 
favorável a grande parte da sociedade mojuense. Disse que tomou um certo 
susto quando leu o referido Código devido a quantidade de taxas novas que 
foram criadas, ou seja, taxas criadas do antigo para o novo código. Ressaltou 
que a sociedade, talvez os funcionários que estão mais próximos dos 
parlamentares nesta Casa, não tenham conhecimento. Disse que já imaginava 
quando essas taxas forem colocadas em prática, por que Lei tem que ser 
cumprida pelo poder publico. E quando chegar uma taxa para um mojuense 
referente ao lixo que está sendo retirado do quintal dele para ser paga, caso 
contrário o poder publico não retirará mais. E se for para fazer uma limpeza 
na rua tem que pagar uma taxa senão não terá como fazer. Referiu-se à serie 
de taxas que foram criadas, as quais podem ser importantes para a economia 
do município, inclusive para a geração de renda, mas também pode estar 
penalizando inclusive aqueles que tem menos capacidade de investimento. 
Disse que essa Câmara já permitiu a aprovação do aumento do IPTU, do 
aumento da taxa da iluminação publica e estão sendo criadas mais uma 
dezena de taxas. Fez um desabafo dizendo que estava preocupado com tudo 
isso. E segundo a fala do colega vereador Aurino, passaram uma manhã toda 
discutindo sobre as referidas taxas e impostos e não conseguiram avançar. 

, No outro dia até quase as 14 horas, não retornou por questões de saúde mas 
que estava muito preocupado com a situação. Mas era o que estava sendo 
aprovado, inclusive sendo aprovado à revelia do conhecimento da sociedade 
mojuense. Disse que não tinha dúvidas de que haverá uma cobrança e um 
rebatimento muito desse legislativo com relação a isso ao colocadas em 
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prática. Disse que algumas coisas eram necessárias e lembrou da discussão 
anterior do projeto quando colocaram a disposição de que pudessem 
contribuir mais com os impostos aqueles que ganham mais onde foram 
mencionadas as industrias permanentes de dendê. As fábricas de Moju. Ficou 
assustado quando foi dito pelos assessores que se paga em torno de 1.700,00 
por um alvará da Biopalma, da Agropalma e da Biovale e se for colocado um 
pouco acima desse valor corre-se o risco de não ter mais grandes empresas 
que queiram vir para o município de Moju. Mas que tem taxas só de 

. pequenos agricultores que chegam a asse valor. E afirmou que isso é um 
contra ponto. E que o Parlamento certamente será cobrado pela sociedade 
mojuense. Disse que não queria ser covarde, mas queria deixar sua 
orientação à Bancada de oposição a qual faz parte na Câmara pela forma de 
como o Código chegou a esta Casa, pelo tempo que não tiveram para fazer o 
debate e pela discussão que não foi feita com a sociedade, orientou votação 
contrária a aprovação do referido Código tributário, ou seja, da quantidade 
enorme de taxas existentes no referido código. Que lhe provassem a 
necessidade pois tinha absoluta certeza de que iria penalizar inclusive um 
grupo grande de mojuenses que estão ai passando fome. Pelo fato da 
quantidade de pessoas que vem a esta Casa diariamente pedir auxilio para 
alimentação e para o referido vereador era muito doloroso e ainda ter que 
pagarem taxas de limpeza, taxa para limpar quintal e varias outras que tem 
no referido código e pediu desculpas por ter se excedido. O vereador Durval 
como membro da comissão, usando a palavra agradeceu a presença dos 
Vereadores nas discussões do referido projeto e ressaltou que quando se fala 
na questão de cobrar tributos, ninguém gosta, por ter-se muitos impostos 

• aplicados nesse país e que deu até medo quando se deparou com mais taxas 
mas era sabido que o município necessitava dessas parcerias e precisava 
também criar mecanismos como forma da prestação de serviços ser feita 
regularmente e as pessoas deveriam contribuir com aquele serviço publico, 
uma vez que alguém tem que pagar a despesa. Afirmou que era uma forma 
de o município estar gerando emprego e renda. Que era o mais importante. 
Disse que todos sabiam que diante de uma discussão dessa jamais haveria 
unanimidade, pois nem todos iriam concordar com mais cobranças. Mas 
deveriam entender que havia a necessidade. E referiu-se ao horário que 
saíram da Câmara no dia anterior, discutindo o projeto, até às 16:30, desde 
as primeiras horas do dia e que não estavam brincando e sim fazendo um 
trabalho sério e nessa discussão muitas coisas foram cortadas, diminuídas e 
excluídas também. E finalizou agradecendo a todos e afirmou que iria 
acompanhar a votação. E orientou a sua bancada a aprovar o referido projeto 
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por ser de suma importância para o município de Moju. Com a palavra o 
Vereador Antonio Carlos Castro disse que houve muito empenho da sua 
comissão nas discussões do referido projeto e que houveram divergências 
mas não tiraram os vossos méritos e que todo esforço foi para cumprir o 
papel de parlamentar e disse que quando se fala em cobranças qualquer 
cidadão dá uma recuada. E achou que agiram dentro da legalidade e suas 
competências. E como membro da comissão, o seu dever foi cumprido. 
Finalizou dizendo que acompanhava o projeto na sua aprovação e agradeceu 
a todos os membros das comissões envolvidos na discussão e demais 
vereadores presentes. O Vereador Junil Faro na sua fala disse que dentro do 
município já existem tantas cobranças, aumento de impostos que não são 
somente a nível municipal mas também a nível federal e praticamente o povo 
não aguenta mais. E quando se vê a taxa de iluminação acrescida, imagina-se 
onde a gente vai parar. Disse entender que seja uma necessidade do 
município mas é necessário entender as necessidades do povo que já e tão 
sofrido. Disse doer na pele, na condição de vereador, ver todos os dias 
inúmeras pessoas virem ate esta Casa pedir auxílio. Por essa situação 
reforçou seu voto contrário a aprovação do referido Código. A Vereadora 
Kelly Fernanda deu bom dia a todos e discutiu o Código Tributário 
posicionando-se contra a sua aprovação. Não em sua totalidade mas na 
questão das taxas, pelo fato de achar injusto com as pessoas principalmente 
aquelas residentes nos bairros mais carentes deste município que 
necessitam de muita coisa e não tem e pediu que ao ser aprovado que venha 
trazer melhorias para esse povo com taxas especificas de acordo com as 
condições de cada um como foi discutido anteriormente pois o povo precisa 
de asfalto, postos de saúde, ruas iluminadas, saneamento básico e não de 
taxas. Disse ser contra por que provavelmente as pessoas nas ruas iriam 
perguntar e para que elas saibam de sua posição contraria ao projeto e que 
era pelas necessidades do povo. O Vereador Walber Pacheco usou a palavra 
para esclarecer sua posição e concordar que não era a favor de aumento de 
impostos até por que ninguém ali era rico. Disse que morava numa rua muito 
complicada mas que o IPTU não era cobrado de uma pessoa que esta la na 

. invasão do Nelio com taxa igual a de um comerciante ou empresário que 
morava no centro da cidade e que as coisas estão sendo confundidas, pois 
ninguém estava aumentando IPTU e sim valorizando o imóvel das pessoas e 
atualizando essa valorização. Disse que preferiu se isolar e acompanhar 
lendo em casa do que ficar discutindo coisas que não seriam aceitas e 
acordadas por todos. Disse que deveriam saber o que é o IPTU e por que era 
cobrado. Deixou bem claro que ninguém era a favor de cobranças e de taxas e 

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



PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU 

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO 

que a impressão que estava dando a entender era de que esses valores 
seriam para ajudar o Prefeito como se ele fosse passar o resto da vida como 
gestor. O vereador Andre concordou com a fala do vereador Walber e disse 
que votaria a favor do projeto e que estava pronto para explicar para quem 
lhe perguntasse na rua. Na sua fala o vereador Leandro Henrique ressaltou 
que fez um estudo sobre o projeto e afirmou com segurança de que estariam 

. votando num projeto bom para o município e para a população, pois em 
todas as sessões desta casa estão sendo votadas e aprovadas demandas como 
requerimentos e pedidos para o Executivo, mas as vezes estão deixando de 
criar instrumentos e ferramentas para que o executivo possa executar esses 
serviços para e como foi dito anteriormente que quando se fala em taxas e 
impostos realmente trata-se de uma matéria muito complicada. Disse que 
concordava quando foi dito que já pagavam muitos impostos mas para quem 
não sabe esses impostos não voltam para o município, 75% de sua totalidade 
vai para a união, somente uma pequena parte dos 25% é destinado aos 
municípios e o restante ao estado. Disse que ninguém estava aumentando 
impostos apenas atualizando, o que os outros municípios já fizeram também 
e o código em referência era um código defasado e que ora estavam dando 
subsídios e suporte para que o poder publico pudesse fazer seu trabalho e 
disse que era favorável à taxa de limpeza uma vez que algumas pessoas, na 
sua maioria tem um zelo pela limpeza do seu imóvel mas outras não tem e 
que já cansou de ver quando é feito mutirão em alguns bairros, com poucas 
horas após a retirada do lixo já tem lixo na frente das casas e nas ruas 

• novamente e essas pessoas que não se programam e que necessitam mais 
tem que pagar sim a taxa senão não terá como melhorar o serviço de limpeza 
publica por que o recurso que poderia ser usado para a melhoria terá que ser 
pago por aquelas pessoas que não tem responsabilidade e disse ser 
importante o seu esclarecimento. Ressaltou que não existe lei perfeita, que 
poderia haver algum equívoco que no futuro poderão estar revendo 
novamente mas que era normal e natural acontecer: Agradeceu o trabalho 
das comissões que até então ainda não tinha visto tanto trabalho das 
comissões no mandato atual. E a tendência era ter mais trabalho ainda no 
ano de 2018 para melhorar cada vez mais o arcabouço jurídico do município. 
Em seguida a referida matéria foi aprovada por 10 (dez) votos a favor dos 
Vereadores: ANDRE LUIZ PERES NATIVIDADE - PRB; ANTONIO CARLOS 
DE SOUZA CASTRO - PSDB, CIMIRA EULALIA CRUZ DA SILVA - PRB; 
DILCIRENE TRINDADE MARTINS - PTC, DIONETE MORAES TRINDADE - 
PSC; DURVAL PANTOJA DA ROCHA - PSD; LAERCIO MARTINS DOS 
SANTOS - PR, LEANDRO HENRIQUE CARDOSO DA ROCHA - PSDB, MARIA 
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NILDA PACHECO BITENCOURT - PSDB, e WALBER PACHECO SILVA - SD 
e 04 (quatro) votos contrário dos Vereadores: AURINO ALVES PEREIRA - 
PMDB, GERSON DOURÃO DA COSTA - PC do B, JUNIL RAMOS FARO - PV; 
KELLY FERNANDA DA SILVA FELIX DE ALMEIDA - PHS. O senhor 
Presidente submeteu a discussão e segunda votação o Parecer n. 024/2017, 
da comissão de Legislação referente a reformulação da lei Orgânica 
Municipal. A matéria foi discutida pelos Vereadores: Gerson Dourão e 
Leandro Henrique. Na sua fala o Vereador Gerson disse que havia uma 
posição apresentada pela Vereadora Kelly ainda no primeiro turno referente 
ao Art. 15 da referida Lei Orgânica que gostaria que fosse aberta a discussão 
apenas do referido Artigo. O Vereador Leandro explicou que a Vereadora 
ficou de apresentar por escrito a referida modificação e até então não havia 
sido feito. Então não tinha como submeter a discussão o artigo 15, 

, especificamente, pelo fato de não ter sido feito o procedimento e 
apresentado em forma de emenda por escrito. E afirmou que somente 
submeteria o Parecer a discussão. O vereador Gerson disse que poderia 
discutir qualquer artigo da Lei e apresentar alteração. O Vereador Leandro 
concordou e disse que o mesmo estava discutindo, mas que a mesa não iria 
submeter a discussão algo que deveria ter sido apresentado por escrito e 
esclareceu mais uma vez e o Vereador Gerson dizendo que o parecer já havia 
sido votado e que o mesmo poderia apresentar sua proposta so não poderia 
ser votada. Em seguida, submetida a votação, a referida matéria foi aprovada 
por unanimidade. O Senhor presidente submeteu a discussão e votação o 
Parecer Conjunto n. 021/2017, das comissões de Legislação e Finanças e 
Orçamento. A referida matéria foi discutida pelos Vereadores Gerson 
Dourão, Leandro Henrique e Durval Pantoja. Em sua fala o Vereador Gerson 
Dourão disse que não sabia a formação de base do Vereador Leandro apesar 
de ser presidente, mas que sabia da sua como militante e referiu-se a 
discussão anterior afirmando que o projeto mesmo em segundo turno 
poderia ser discutido e apresentada alteração e votada. O Vereador Leandro 

• solicitou ao Vereador Gerson para discutir o referido Projeto, pois a pauta já 
era outra e havia muito para se cumprir. O vereador Gerson disse que todas 
as vezes que ia discutir o Vereador Leandro se metia e aquilo era 
desrespeitoso. O Vereador Durval fez uma fala dizendo que iria discutir a 
matéria da pauta no momento. O Vereador Leandro continuou dirigindo-se 
ao vereador Gerson dizendo que no tempo de sua fala de 10 (dez) minutos 
do expediente oral falasse e fizesse suas colocações. Voltando a discussão da 
matéria o Vereador Gerson disse que estava sendo impedido de discutir mas 
que havia tentado e que sua apresentação de mudança deveria ter sido 
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o 

votada. Em seguida o senhor presidente perguntou se o vereador Gerson iria 
discutir a matéria ora em pauta. O vereador Gerson disse que não e a palavra 
foi facultada ao vereador Durval Pantoja que afirmou ser o projeto das 
parcerias publicas privadas de suma importância para o município e que 

• sabia que deveriam aprovar o referido projeto para que o município pudesse 
tentar buscar essas parcerias. E assim melhorar a vida das pessoas e a 
prestação de serviços. Mas fez uma observância com relação um artigo do 
referido projeto onde falava que a duração do projeto era de 35 anos e pediu 
para os seus colegas vereadores para que fosse diminuída para 10 anos e 
deixou sua solicitação verbal. O senhor presidente informou que o parecer já 
havia sido encaminhado pela comissão e o Vereador não apresentou a 
solicitação na oportunidade em que deveria. E que naquele momento iria 
contrapor o entendimento da mesa diretora com a inclusão do daquele 
topico. E pediu que antes do projeto entrar para aprovação que cada 
vereador pudesse protocolar o seu de alteração ou então não iriam 
conseguir votar mais nenhuma matéria, por questões de se querer mudar a 
redação de tal artigo dentro do projeto, uma vez já tramitado dentro da 
comissão. O Vereador Gerson usou a palavra para orientar a sua bancada a 
votar a favor da aprovação da referida matéria uma vez que não poderia 
propor alteração, mas que precisariam estudar melhor o regimento Interno e 
rever a situação, pois no seu entendimento achava que era possível 
apresentar qualquer proposta de mudança afirmando que era uma função 
inerente aos parlamentares, sabendo-se que a constituição permite apenas 
quatro sessões ao mês e mesmo que aquele fosse o entendimento da mesa 
diretora e finalizou dizendo que não adiantaria mais discutir e que seria em 
vão e perda de tempo qualquer discussão. Em seguida o Vereador Junil 
manifestou-se dizendo que votaria a favor da matéria mas com uma ressalva, 
uma vez que a proposta da Vereadora Kelly fora rejeitada pela comissão, 
questionou sobre qual o trâmite legal para trazer a proposta para o Plenário. 
Mais uma vez o Senhor Presidente esclareceu dizendo que seria por ESCRITO 
como a própria Vereadora disse que iria fazer e protocolado na Secretaria. E 
explicou novamente todo o procedimento, ou seja, como iria modificar se já 
estava em sua fase final justamente para isso que existe a comissão de 
Redação Final. Caso contrário o Vereador iria colocar seu pensamento em 
determinado artigo e muitos iriam ficar sem entender até a mesmo a mesa. 
Se tivesse sido apresentada a proposta de qualquer Vereador em separado, a 
parte e por escrito, seria apresentada na sessão com certeza e colocada para 
votação. Em seguida, submetida a votação, a referida matéria foi aprovada 
por unanimidade. O Senhor Presidente submeteu a discussão e segunda 
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o 

votação o Parecer n. 023/2017 da Comissão de Finanças e Orçamento 
referente ao Projeto de Lei n. 08A/2017 que dispõe sobre a Lei Orçamentária 
do município de Moju para o exercício financeiro de 2018. Em seguida foi 
aprovado por unanimidade. O senhor Presidente submeteu a discussão e 
votação o Parecer n 025/2017 referente ao Requerimento n. 218/2017, 
de autoria da Mesa Diretora. Foi discutido pelos Vereadores: Gerson Dourão, 
Durval Pantoja, Maria Nilda, Kelly Fernanda, Junil Faro, Walber Pacheco e 
Leandro Henrique. Na sua fala o Vereador Gerson mencionou que mais uma 
vez achava que teriam de pedir mais orientações ou chamar posições mais 
firmes para tomarem decisões no parlamento. Disse que aprendeu uma coisa 
em sua vida que foi respeitar as posições contrárias mas que também gosta 

• de que quando algo seja acordado que seja cumprido. E que quando isso não 
acontece começa a olhar para as pessoas de forma desconfiada. Referiu-se ao 
acordo feito na Casa de que em função das leis que estavam tramitando, não 
entraria nenhum requerimento a partir daquela sessão. Inclusive deixou de 
colocar vários requerimentos e tinha certeza de que vários vereadores 
também deixaram de fazer, para cumprir um acordo dos Parlamentares. 
Disse que ficou surpreendido e esperou para ver onde chegaria isso quando 
se deparou com a entrada desse requerimento em cima da hora e a 
informação que teve foi de que não tramitou pela secretaria da Casa, 
afirmando que a Mesa trouxe direto para essa sessão, quebrando um acordo 
feito entre os vereadores. Disse que não queria discutir mérito do 
requerimento e nem posição pois cada um tinha a sua e devia ser respeitada. 
Disse saber que o plenário é soberano mas a democracia não se caracteriza 
por preponderância da maioria. Pediu respeito. Por entender que o principio 
da democracia é a discussão. Disse que não teve acesso ao requerimento e 
observou que no dia anterior na discussão do código a comissão de justiça e 
legislação levantou rápido para fazer o parecer. Disse que essas ações não 
engrandecem o parlamento. Foi categórico ao deixar sua posição de que 
sempre que for acordado algo nesta Casa de discussão em respeito aos 
colegas vereadores, discutiria, mas se a mesa diretora orientou de que não 
entraria nenhum requerimento, queria uma posição convincente da Mesa 
Diretora. Por quê entrou o referido requerimento? ou estava neste 
parlamento para ser desrespeitado? Pois sempre respeitou todos. Disse ter 
uma posição muito firme. Faz sua defesa muito firme e quando percebe que 
está errado pode rever. E pediu uma explicação por achar que fica muito 
difícil entender que esta Casa esteja desrespeitando os preceitos da 
Constituição e da Lei Orgânica que como parlamentares juraram fazer 
cumpri-la. Disse que o Parlamento já lhe negou o direito de acesso a 
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informação. E finalizou deixando um ponto de interrogação. Em seguida o 
Vereador Durval Pantoja usou a palavra para dizer que por ter presidido esta 
casa por três vezes, uma coisa deveria ficar clara, ou seja que diz respeito à 
matérias que chegam de ultima hora e é justamente por isso que é eleita a 
mesa diretora, independentemente se passou ou não pela secretaria da 
Camara e como prova disso ressaltou sobre a documentação enviada pelo 
Vereador Alexandre Menezes, não estava na pauta mas foi lida. E ainda mais 
se tratando de uma documentação que trata diretamente com o Poder 
Legislativo e parabenizou a Presidencia por ter colocado e enviado para a 
comissão competente da o parecer uma vez que o Legislativo deveria dar o 
seu posicionamento com relação ao referido documento. E lembrou de 
quando foi feito um parecer rejeitando as contas do ex-prefeito João Martins 
Cardoso Filho e ele saiu e pegou uma liminar no fórum, desrespeitando a 
Casa Legislativa e a Câmara recuperou a documentação só para se respaldar, 
pois o Sr. Parola alegara que não tinha sido notificado. A comissão não 
conseguiu notificar por que o mesmo não morava em Moju, naquela época, 
mas foi publicado no diário oficial e em todos os meios necessários sobre a 
tramitação da matéria na Câmara ele não veio por que não quis e esta Casa 
tinha que tomar uma posição. E disse ser de acordo com o requerimento e 
ressaltou que a sua bancada também iria acompanhar. A vereadora Maria 
Nilda disse que como relatora do referido projeto queria parabenizar a mesa 
diretora por zelar pelo nome do Legislativo Municipal. Disse não ver nada 
demais pois era mais uma oportunidade que se estava sendo dada ao ex 
prefeito Iran Lima dele defender-se assim como os Vereadores tem o dever 
de defender o poder legislativo e o povo. E disse que a comissão tinha dez 
dias para apresentar o parecer. E que não estavam cometendo injustiça 
nenhuma. A palavra foi facultada a Vereadora Kelly que disse ter achado 
estranho a leitura do referido requerimento naquela sessão e que era um 
desrespeito com os vereadores pois os mesmos teriam de saber o que estava 
na pauta e não tinha conhecimento do tal requerimento e que tinha ido com 
o Secretario Legislativo e o mesmo dissera que não sabia. E a vereadora 
insistiu que queria saber o que estava acontecendo no Poder legislativo e que 
não queria saber do requerimento de A ou B e sim da Lei Organica ser 
cumprida e achou uma falta de respeito. Disse que não tinha medo nenhum 
em defender o ex-prefeito Iran Lima, pois era sua posição e foi eleita pelo 

• povo para ter vez e voz na Câmara. E disse que falou para a vereadora nega 
no dia anterior que isso era politicagem, pois o referido requerimento 
poderia ser colocado em pauta no próximo periodo legislativo, ou será que 
não poderia? E afirmou que fora colocado naquela sessão quebrando um 
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acordo que fora feito entre os vereadores. E ficou muito triste com a posição 
da mesa mas se é soberano ganha tudo. Com a palavra o vereador Junil Faro 
disse que era contra o parecer por ser um desrespeito com os vereadores, ou 
seja, por ter entrado na pauta sem o conhecimentos dos nobres Edis. E como 
fiscal do povo gostava de fazer a fiscalização correta e a mesa diretora não 
usou de forma correta a sua atitude, uma vez que a partir das 13;00 da 
quarta feira não é permitido dar entrada em nenhuma matéria e na quinta 
feira o referido vereador foi à Câmara para fazer um requerimento e não 
pôde. E quando se deparou com a referida matéria, de um dia para o outro, 
inclusive com parecer e tudo já para ser votado, ficou muito triste pois foi um 
desrespeito com os vereadores presentes não só da oposição mas também da 
situação. E finalizou afirmando ser contra o parecer. Com a palavra o 
vereador Walber que disse não ter sido de um dia para o outro que 
aconteceu a tramitação da referida matéria, uma vez que fora dado entrada 
no dia primeiro. Disse ser uma questão muito louvável quando a vereadora 
Kelly diz que é politicagem e afirmou que o grande problema do Brasil 
realmente é a politicagem. E todos sabem o cenário politico que se esta 
vivendo no Brasil. Disse que não lembrava o acordo feito mas se foi feito 
teria de ser cumprido. E deixou claro que se fosse qualquer matéria daquele 
tipo de qualquer ex-prefeito, a comissão iria sim votar para 
encaminhamento. E disse que quem tem culpa tem que pagar. Sabe-se que 
ficaram muitas situações irregulares da administração passada e que se 
entrar alguma coisa do prefeito atual, será revisto pois não irão passar a mão 
e que a politicagem tem que ser para o bem e não para o mal e que não 
poderiam segurar essa matéria para o próximo ano. E finalizou dizendo para 
os vereadores da oposição que teriam de aceitar tal situação. O Senhor 
Presidente usou a palavra por ter sido citado como presidente por ser a 
pessoa que orienta e dirige os trabalhos e por estar já no seu terceiro 
mandato e uma coisa que não pode deixar que digam que sua pessoa 
desrespeita o Poder Legislativo. Disse que nunca jogou o poder legislativo 
contra o povo e quanto a isso ira sair tranquilo da Casa por que sempre 
respeitou seus companheiros e o poder legislativo, apesar de já ter visto 
coisas absurdas acontecerem na Casa, mas sempre respeitou e por isso não 
admitia que uma pessoa falasse isso dele. E o que via na Câmara por parte de 
alguns companheiros era o papel de sensacionalista. De querer pegar o povo 
e jogar contra a Casa. E perguntou quem tinha dito que a referida matéria 
não tramitou pela secretaria da Casa, inclusive pediu o nome do funcionário 
que disse tal afirmação pois tinha certeza de que nenhum funcionário teve 
essa atitude e defendeu sua equipe de trabalho mas se houve essa afirmação 
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que os vereadores Gerson e Vereadora kelly dissessem quem fez. Inclusive o 
documento fora protocolado na quinta feira anterior a sessão e como não 
estava na pauta. Disse que quem faz a pauta da sessão é a mesa diretora, o 
Presidente da Câmara. Está na Lei Orgânica e perguntou onde estava 
havendo descumprimento da LO. Disse ser muita contradição. Foi dito nos 
discursos que a situação estava agindo com politicagem e perguntou se era 
mesmo a situação que estava agindo com politicagem. E afirmou que a 
politicagem atualmente era inerente à politica e que talvez um dia isso seja 
superado. E disse que a câmara, dependendo da votação, estaria dando uma 
oportunidade para o ex-prefeito pois o que se tinha era uma conta rejeitada 
pelo Poder Legislativo, pelo poder soberano e independente do Poder 
Legislativo. Na época da votação das referidas contas a comissão fez de tudo 
para notificar o ex-prefeito, mas não o encontrou em lugar nenhum e fizeram 
o que a lei diz: notificação por Edital. E então a justiça concedeu ao ex-
prefeito uma liminar, alegando que o mesmo não fora notificado 
pessoalmente. Explicou que na administração publica existe um principio 

• chamado "auto tutela" que ampara a referida situação, ou seja, a natureza 
jurídica do documento não se compara à natureza de um requerimento em 
si, uma vez que foi dito que foi quebrado um acordo. E perguntou se o 
Tribunal de Contas tivesse encaminhado uma prestação de contas para a 
Câmara, teria que aguardar até o próximo ano. Afirmou que a natureza 
juridica do documento era aquela e que estava tendo a responsabilidade de 
rever um ato da câmara e que não foram desrespeitados Lei orgânica e nem 
Regimento Interno, de maneira alguma, disse que a referida matéria é 
importante, até para o Poder Legislativo e concluiu dizendo que estava de 
consciência tranquila e que os atos que estavam sendo feitos estavam de 
acordo com a LOM e com o Regimento Interno. Vereadora Nega usou a 
palavra para dizer a Vereadora Kelly que não faz politicagem e sim politica 
publica. A Vereadora Kelly disse que não havia citado o nome da Vereadora 
Nega, travou-se acirrada discussão. Naquele momento o Senhor Presidente 
submetido à VOTAÇÃO NOMINAL pela natureza do documento, o Parecer n. 
025/2017 referente ao Requerimento 218/2017 que foi aprovado por 10 
(dez) votos a favor dos Vereadores: ANDRE LUIZ PERES NATIVIDADE - 

• PRB; ANTONIO CARLOS DE SOUZA CASTRO - PSDB, CIMIRA EULALIA 
CRUZ DA SILVA - PRB; DILCIRENE TRINDADE MARTINS - PTC, DIONETE 
MORAES TRINDADE - PSC; DURVAL PANTOJA DA ROCHA - PSD; LAERCIO 
MARTINS DOS SANTOS - PR, LEANDRO HENRIQUE CARDOSO DA ROCHA 
- PSDB, MARIA NILDA PACHECO BITENCOURT - PSDB, e WALBER 
PACHECO SILVA - SD, 04 (quatro) votos contrário dos Vereadores: 

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 

AURINO ALVES PEREIRA - PMDB, GERSON DOURÃO DA COSTA - PC do B, 
JUNIL RAMOS FARO - PV; KELLY FERNANDA DA SILVA FELIX DE 
ALMEIDA - PHS e 01 (uma) ausência do Vereador Alexandre Menezes. Em 
seguida foi encaminhado para a Comissão de Legislação e Justiça. Passando 
para o expediente oral o Senhor presidente facultou a palavra à Vereadora 
Kelly Fernanda que agradeceu a todos pelo companheirismo durante o ano. 
Fez breve comentário sobre a discussão do expediente escrito com relação 
ao requerimento n. 218/2017 dizendo que olhou no grupo do administrativo 
e que foi colocado no dia da sessão o que estava na pauta, mas na semana 
anterior achou que esqueceram. E veio sabendo o que iria acontecer na 
referida sessão. Mas na semana anterior não sabia. Mas se a mesa diretora 
pode colocar pauta de urgência, retiraria tudo o que falou anteriormente. 
Finalizou desejando um bom final de ano a todos e que sempre usará a 
tribuna para defender o povo e que o mandato não é seu e sim do povo de 
Moju. Com a palavra o Vereador Durval Pantoja saudou a todos e disse que o 
Poder Legislativo trabalhou muito nesse ano que está se encerrando. Cada 
um fez o seu papel, com suas divergências e opiniões próprias e parabenizou 
a mesa diretora da Câmara pela forma de como conduziu o Poder Legislativo. 
Agradeceu aos colegas Vereadores e também aos funcionários. Fez um relato 
sobre a ação do Prefeito Municipal de Moju dentro do território mojuense 
para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Pediu desculpas se ofendeu 
alguém em suas palavras e finalizou desejando um Feliz Natal e Feliz Ano 
Novo a todos. Com a palavra o Vereador Walber Pacheco saudou a todos com 
um cordial bom dia. Disse que havia uma situação do povo da socôco que 
estava lhe incomodando, com relação a umas postagens de reclamações 
sobre o aumento abusivo de passagem. E solicitou que essa casa pudesse 
averiguar a referida situação. Continuou dizendo ser contra qualquer 
situação que venha de encontro ao povo. Disse que não estava nesse poder 
para fazer politicagem, como disse a Vereadora Kelly mas que o sistema do 
Brasil é esse e tem que acompanhar o sistema. Mas que tenta a cada dia se 
esforçar para que esse sistema seja mudado. Agradeceu e pediu desculpas a 
todos. Com a palavra o Vereador Gerson Dourão que saudou a todos com seu 
cordial bom dia. Referiu-se a uma noticia do jornal que lhe chamou muito a 
atenção no inicio daquele dia com relação a um grupo de deputados tentando 
apresentar uma proposta de mudança do sistema presidencialista do nosso 
país. Fez um breve comentário sobre o assunto. Referiu-se ao seu primeiro 
ano de contribuição no parlamento municipal e disse que não conseguiu 
vislumbrar uma sociedade mojuense com avanços pelo fato de que não se 
tenha um arcabouço jurídico que permita a população fazer as cobranças 
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necessárias de politicas publicas de que o povo tem necessidade. Referiu-se 
aos projetos aprovados e deu como exemplo a discussão e reformulação da 
LOM mas que não adiante ter leis se o povo não consegue participar. 
Ressaltou sobre a exposição das discussões que acontecem na Câmara para 
que fossem extensivas nos logradouros, ruas e bairros da cidade e desafiou a 
possibilidade do parlamento atingir mais pessoas, para que o povo participe 
também das discussões. Disse que quem quer ser homem público estar 
sempre sujeito a duas possibilidades: críticas destrutivas e elogios. Relatou 
sobre a composição das comissões permanentes uma vez que na categoria 
que mais poderia contribuir não pode fazer parte. Por exemplo, a educação, 
pela qual foi inserido e apoiado por seus companheiros. Finalizou dizendo 
que no próximo ano terão um foco que é intensificar a fiscalização. Com a 
palavra a Vereadora Maria Nilda agradeceu ao Deus da vida pelo final de ano 
de luta na casa Legislativa. Agradeceu a todos os Vereadores e funcionários 

• da Câmara. Pediu desculpas a vereadora Kelly pelo mal entendido. E disse 
que defendam e briguem pelas ideias e não como pessoas. Pois são todos 
iguais. Desejou feliz natal a todos e um ano novo abençoado. Agradeceu 
também ao Presidente Leandro Henrique pelo brilhante trabalho frente ao 
Poder Legislativo. Ressaltou o avanço que Moju teve com a Administração 
municipal atual. O senhor Presidente fez as considerações finais sobre o 
pedido do Vereador Walber e Vereador Castro sobre a questão do aumento 
de passagens como também sobre a fala do Vereador Gerson com relação a 
expansão das sessões da Casa Legislativa à população. Ressaltou que terá o 
mesmo compromisso no ano vindouro como teve no ano que se encerra. 
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 pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretário e demais 
Vereadores presentes na referida Sessão, depois de lida, achada devidamente 
conforme e aprovada. 

PLENÁRIO OSCAR CORREA 1 E MIRANDA - MOJU/PA, 13/12/2017 

LEANDRO HENRI 
Pre 

SO DA ROCHA 

ANTÔNIO CARLOS i 'SOUZA CASTRO 
VicelPresidente 
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, 
ESTADO DO PARÁ, 19ã LEGISLATURA, 
REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO 
DE 2017, ÀS 09:00 HORAS. 

WALBER P '8.1' ECO DA SILVA 
Sécretário 

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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