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Às nove horas do dia 20 (vinte) 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 seu Titular Vereador LEANDRO HENRIQUE CARDOSO DA ROCHA 
que obedecendo as formalidades legais e regimentais em vigor solicitou ao Senhor 
Vice Presidente a fazer 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 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. 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 a Vereadora Maria Nilda justificou a 
ausência da Vereadora Dilcirene Trindade Martins. O Senhor Presidente 
convidou os Vereadores Aurino Alves e Andre Natividade para fazerem adentrar 
no plenário da Câmara os Senhores: Jaime Sarraf e José Cicero, Secretários de 
Administração e de Agricultura, respectivamente. Em seguida foi feita a LEITURA 
do EXPEDIENTE escrito constante na Pauta da Ordem do Dia assim discriminado: 
Requerimento n. 047/2018, de autoria do Vereador Laercio Martins dos 
Santos, solicitando a Construção de um Refeitório na Escola Bom Prazer, na 
comunidade do Poacê; 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 - PRB; 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, LEANDRO HENRIQUE CARDOSO DA ROCHA - PSDB, 
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 o Requerimento n. 047/2018, de 
autoria do Vereador Laercio Martins dos Santos. Foi discutido pelo seu autor 
Vereador Laércio Martins. Em seguida foi aprovado por unanimidade dos 
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Vereadores presentes. Passando para o Expediente oral, o senhor Presidente 
facultou a palavra ao Vereador ALEXANDRE MENEZES que saudou a galeria 
presente. Esclareceu a retirada do requerimento de sua autoria. Disse que não só 
Moju mas que o Brasil inteiro estava vivendo uma situação delicada no que diz 
respeito a máquina pública que busca uma discussão para um processo decente e 
democrático. E que esse momento é um momento importante para a vida do povo 
brasileiro. E teriam de ter muito cuidado na transparência e lisura da maquina 
publica. Ressaltou que não falava por si mas pelo processo que está nos autos, 
sobre o caso do Prefeito de Moju, uma vez que a câmara ainda não havia sido 
notificada mas que já sabiam do processo ocorrido. E disse que não poderiam errar 
por que representavam o povo e o povo depositou confiança e esperança nesses 
representantes. Fez uma fala sobre o reconhecimento pelo TCM, referente a 
Câmara Municipal de Moju, que pela transparência em sua gestão, ganhou o selo 

• Verde. Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra ao Vereador ANTÔNIO 
CARLOS CASTRO que agradeceu a Deus pela oportunidade e saudou a todos com 
um cordial bom dia. Reportou-se sobre os acontecimentos do municipio que 
achava ser do conhecimento de todos. Disse que fazia parte como Vereador de um 
Partido comprometido com o povo e que tinha representantes nesta casa como em 
outros poderes e sempre honraram seus compromissos, levando-os a serio. 
Ressaltou que o município encontrava-se numa situação, na sua visão, de 
retrocesso. E que dependendo da decisão que for enviada a esta Casa terão de 
cumprir. Disse que o município estava num momento de prosperidade. E que 
apesar do ocorrido estavam cumprindo com suas responsabilidades e que não 
iriam parar. Sabia que existiam as divergências politicas mas acreditava que Moju 
estava crescendo na educação, na agricultura, na saúde, em obras. etc. Coisas que 
nunca tinham acontecido estavam acontecendo. E quem estava ganhando era o 
povo de Moju e finalizou dizendo que continuariam trabalhando e fazendo o 
melhor pelo melhor para o município. O Senhor presidente facultou a palavra ao 
Vereador WALBER PACHECO que saudou a todos os colegas vereadores e a plateia 
presente. Falou do acontecimento que houve com sua pessoa e agradeceu ao 
Promotor de Justiça Dr. Aires por ter sido solidário com o sua pessoa. Disse não ter 

• vindo para a câmara para fazer carreira politica muito menos fazer escada para 
alguém e que as pessoas que não ganharam as eleições de 2016 que se contentasse 
e esperasse até 2020 por que o mandato quem deu foi o povo e o povo é quem vai 
dizer quem quer e quem não quer. E deixou um recado as pessoas que estavam lhe 
perseguindo politicamente para que esperasse até 2020 e que não adiantava fazer 
politica em porta de delegacia que não iria adiantar e que a justiça tarda mas não 
falha, principalmente a de Deus. E que a turbulência politica que se estava vivendo, 
no cenário politico mojuense, não era 'nada' perto da covardia que foi feita com o 
referido Vereador, ou seja, o que ele viveu nos 27 dias em que ficou preso naquela 
casa de detenção. E disse aos causadores dessa covardia, que quem estava la não 
iria dormir. Iria sim dá o que eles mereciam. E só lamentava pelo fato de que Moju 
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estava caminhando muito bem. Ressaltou sobre o julgamento do Gestor Municipal 
uma vez que não chegou nada na Câmara e tudo continuava da mesma forma. 
Pediu a Deus que fizesse a Sua vontade assim como fez com sua pessoa. Em seguida 

. o Senhor presidente facultou a palavra a Vereadora DIONETE MORAES, que 
Deus graças a Deus pelo dia e disse que muitos mojuenses não estavam felizes e 
sim tristes com relação ao caso do Prefeito e se solidarizou com o gestor municipal 
dizendo que confiava na justiça de Deus. Pois era filha de Moju e tinha 
acompanhada a politica nesses anos todos e que a gestão que mais trabalhou foi a 
atual. E que se encontrava muito triste pela atual situação. E disse que orava muito 
a Deus para que tudo se resolvesse. Pois Moju estava com cara de cidade grande. 
Disse ter sua insatisfação particular como Vereadora mas como cidadã estava 
satisfeita pelo fato do prefeito ter trabalhado muito pelo povo, por exemplo a 
educação tinha avançado muito. E tinha certeza de que o Prefeito iria continuar 
com seus planos para o municipio de Moju. E que estava junto com o Prefeito. Foi 
facultada a palavra a Vereadora CIMIRA EULALIA que saudou a todos e disse que 
não era um momento de tristeza e sim de alegria pois confiava em Deus e que Ele 
saberia o que seria Melhor para o município. E pediu para deixar o Ie Ie trabalhar 
e que esperassem 2020 para ve quem Deus escolherá. Pediu para confiarem no 
Divino Espirito Santo. Disse das obras realizadas e disse estar feliz com a certeza 
de que irão vencer. A palavra foi facultada ao Vereador LAERCIO MARTINS que 
deu seu cordial Bom dia. Disse que não era de falar muito mas que não poderia 

. deixar de dizer tudo o que o Prefeito vem sofrendo e que nada havia chegado na 
Câmara ainda e que se houver outra eleição tinham um grupo para ganhar mais 
uma vez. E deixou seu apoio ao Prefeito e por tudo o que ele vinha fazendo pelo 
município de Moju. Naquele momento o Senhor presidente solicitou aos 
Vereadores Gerson Dourão e Antônio Carlos Castro para fazerem adentrar no 
Plenário o Senhor Jardel, Vice-Prefeito de Moju. Em seguida o Senhor presidente 
facultou a palavra ao Vereador GERSON DOURÃO, o qual deu Bom dia a todos da 
galeria, saudou os colegas Vereadores, o Vice-Prefeito e demais autoridades 
presentes. O senhor presidente interrompeu o Vereador Gerson para solicitar à 
plateia que se comportasse e fizesse sua manifestação de forma ordeira e pacifica, 
respeitando o Vereador-orador que estava na tribuna. Reiniciando sua fala o 
vereador disse que já tiveram momentos na historia brasileira em que não era 
permitido fazer certos tipos de manifestações, referindo-se ao povo da galeria que 
o vaiava, pois o homem publico precisava entender uma coisa que ao colocar seu 
nome como homem publico estaria sujeito a elogios e criticas mas que para ele 
estava tudo tranquilo. E continuou seu discurso fazendo cobranças sobre o 
transporte escolar por e tratar de uma politica publica básica e que é um direito 
dos alunos. E desde o inicio do ano de 2018 a situação do transporte escolar piorou 
bastante e referiu-se ao Ramal Jupuuba, onde esta localizada a escola Josimo 
Trindade, onde reuniu-se no sábado anterior e viu que a população encontrava-se 
revoltada com a não oferta do transporte escolar tanto da Vila Jupuuba como da 
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Vila Olho Dágua, inclusive naquela semana o referido vereador recebeu ligações de 
trabalhadores em educação dizendo que a população estava querendo interditar a 
escola caso não fosse transporte escolar pra lá. Falou do processo de cassação da 
chapa que tinha como Prefeito Ie-le e Vice-Prefeito Jardel e que ao pronunciar-se 
há um mês e meio, já anunciava a referida possibilidade e disse que estavam 
aguardando ainda a publicação do ACÓRDÃO para saberem quais os caminhos que 
deveriam ser trilhados tomar com relação ao futuro da politica mojuense e 
obviamente para que cada cidadão pudesse posicionar-se. Disse que sempre foi 
claro em sua vida que as coisas aconteciam sempre no tempo de Deus e não no 
tempo dos humanos e que tinha absoluta certeza que um justo não perecia na terra 
nem tampouco sua descendência mendigaria o pão. Fez uma fala dizendo que era 
importante tentar compreender, tentar olhar a municipalidade e a gestão a partir 
do ponto de vista daqueles que menos tem condição de fazer sua fala e de fazer sua 
defesa. Desafiou o mandato fazendo uma pesquisa nesse municipio para se saber 
quem está na frente pra candidato a Prefeito, mas, na opinião daquelas pessoas que 
estão nos bairros Por do Sol, Nazaré, Parolandia II, onde as casas foram alagadas, 
uma pesquisa com os alunos que vão para a escola e estudam duas horas de aula 
por que não tem merenda para garantir as quatro horas de aula. Disse que 
gostaria de conversar longe de qualquer gestor, com os 'contratados' de nível 
superior, professores que passaram no mínimo quatro anos numa universidade e 
se formaram a duras penas com muita dificuldade e tendo nível superior estão 
contratados e recebendo como nível médio sem nenhuma vantagem e que gostaria 
de saber a opinião deles, longe de gestor, a opinião pessoal reafirmou que os 
foram contratados em março, recebendo em abril e sendo demitidos nos primeiros 
quinze dias de dezembro, sem direito a adicional e férias. Continuou dizendo que 
gostaria de conversar com o grupo de mojuenses, que quando o vereador 
adentrava na câmara ou mesmo na rua, dizem: 'vereador preciso de uma ajuda de 
dez reais pra comprar um ovo ou mortadela pra poder almoçar. E perguntou qual 
era o ponto de vista deles. Disse que para ele estava mais do que claro que so sente 
a dor quem passa por ela. E continuou dizendo que gostaria de conversar naquele 
momento com o rapaz lá do ramal Jupuuba, que foi seu aluno na escola D. Pedro I 
o qual se encontrava com sua filha internada no hospital Divino há nove dias 
precisando leva-la para Belem e não conseguiram leito. Inclusive este Vereador 
chegou a ligar para o Prefeito de Abaetetuba e pediu ao mesmo para tentar 
conseguir um leito e o mesmo se comprometeu a ajudar e assim evitar que uma 
criança viesse a óbito e causar uma perda irreparável para aquela familia. 
Ressaltou que diante daquela realidade permitiu-se discordar de alguns colegas 
vereadores e vereadoras que o antecederam, dizendo que não conseguia enxergar 
um Moju da forma que alguns pintavam, daquele ponto de vista. Mais uma vez 
referindo-se às vaias disse que aprendeu a fazer uma fala sempre com muita calma 
e prudência para não ter que refazer o discurso depois e esperava que logo em 
seguida não tivesse companheiro do parlamento indo a tribuna refazendo a fala. 
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, Houve acirrada discussão. O Vereador Gerson continuou dizendo que só estava 
garantindo a coerência do seu discurso. Disse ainda que tinha uma musica que 
dizia que Moju estava precisando de um Prefeito e disse mais que estava 
preparado para ser Prefeito de Moju e que saberia esperar o tempo de Deus. O 
vereador foi alertado para concluir por que seu tempo estava se esgotando. O 
Vereador pediu consideração pelas interrupções. Houve acirrada discussão. O 
Vereador Walber pediu para retirar-se da sessão. O Senhor presidente interviu 
dizendo que já havia terminado o tempo do Vereador Gerson Dourão. O senhor 
presidente facultou a palavra a Vereadora MARIA NILDA, a qual saudou a todos da 
plateia e agradeceu ao Deus da vida pela oportunidade. Dirigiu-se a vereadora 
Kelly para dizer que a mesma tinha o direito de se inscrever e ir para a tribuna 
também. Mais discussão. O Presidente mais uma vez interviu pedindo para a 
Vereadora Kelly respeitar a vereadora que estava na tribuna. A vereadora Nega 
retomando seu discurso disse que somente Deus era o grande Juiz do povo de Moju 
e externou sua solidariedade pelas decisões que foram tomadas e que respeitava 
todas elas, mas não concordava. E diante do que estava acontecendo quem perdia 
era o povo de Moju. Pois fazer politica publica não era fácil. Sabia que todo cenário 
politica tinha dois lados, mas que somente um tinha o respeito pelo povo de Moju. 

, Disse ao Vereador Gerson que estava na politica há vinte anos e nunca mudou seu 
discurso pois sempre respeitou a ideia de cada um. Disse que Moju vinha 
caminhando há anos e na atual gestão avançou sim. Só cego que não queria ver. 
Disse que viu na internet muitas opiniões sobre ser julgado por contratação e sair e 
ser punido por isso. E perguntou a quantas pessoas foi dado emprego e por isso 
houve a condenação do Prefeito. Ressaltou que o deputado que se diz 
representante do povo de Moju, não conformado está em busca de uma 
conformação. Desafiou quem teve seis anos de trabalho o quanto fez e aquele que 
só deu emprego para o povo de Belém. Naquele momento foram adentrados no 
plenário a Sec. de Saúde, Katiane Sarraf como também o Senhor Edilson Paes. Em 
seguida o Senhor Presidente facultou a palavra ao vereador ANDRÉ NATIVIDADE 
que saudou a todos e agradeceu a Deus pelo momento. Disse que todos tem o 
direito de participar das sessões. Disse que gostaria de externar sua indignação 
com relação ao retrocesso que estava sendo imposto no município de Moju. Falou 
da Assistência Social, quando se viam pessoas de redes atadas para buscar seus 
benefícios. Ressaltou sobre a menor que encontrava-se internada no hospital 
divino, mencionado pelo Vereador Gerson Dourão. Adentrou no plenário a Sec. de 
Assistência Social D. Marcia Rocha. Em seguida o Senhor Presidente facultou a 

, palavra ao Vereador Durval que saudou a todos e disse que já foi vaiado e criticado 
no Parlamento mas que continuava lá. Fez duas reflexões. Primeiro ser solidário ao 
prefeito municipal. Fez breve relato sobre as eleições de 2016 e que o povo 
escolheu quem queria. E o povo quis o melhor. Ressaltou sobre a questão de golpe 
que fizeram contra a Dilma e perguntou será que não houve golpe no município de 
Moju. E que deveriam respeitar a vontade do povo. Disse que tinha certeza de que 
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qualquer município gostaria de ter o le le como prefeito. Reconheceu que seu 
grupo perdeu mas Moju quis o melhor para seus filhos. Direcionou-se ao Vereador 
Gerson Dourão que disse não enxergar os feitos do Prefeito le le. E falou para que o 
Vereador pegasse uma moto e quando parasse no sinal enxergaria o sinal 
vermelho e iria parar. Disse que iria defender o grupo até o final. Adentrou no 
plenário a secretária Josy Bitncourt. Em seguida o Vereador LEANDRO ROCHA 
usando a palavra cumprimentou a todos e a todas. Referiu-se ao discurso do 
Vereador Durval e disse que já estava há três mandatos e que foi uma oposição 
responsável. Disse que estavam querendo pegar o poder a força. Falou sobre a 
fraude do frango, na gestão do ex-prefeito e disse que o Prefeito le le foi, estava 
sendo e seria o melhor Prefeito de todos os tempos. Disse do resultado do seu 
julgamento e que ainda tem recurso. E disse que para quem tem a esperança de 
uma eleição no momento estava enganado pois o TRE estava tendo uma 
compreensão errada e se caso tivesse uma eleição seria uma terceira peia, com 
certeza. Falou das escolas que estão sendo construídas no interior, asfalto na 
cidade, sinalização, avanço na saúde. E perguntou se o Prefeito de Abaetetuba 
arrumou o leito. Disse que caso o Prefeito fosse afastado quem assumiria seria o 
Presidente da Câmara. E que iria continuar o trabalho com responsabilidade e 
pensando no povo de Moju. 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., 20 de abril de 2018. 

LEANDRO HENRIQUE CARDOSO DA ROCHA 
Presidente 

ANTONIO CARLO DE SOUZA CASTRO 
Vice- residente 

WALBER PACHECO SILVA 
Secretário 

VEREADORES: 

01- Alexandre de Lima Menezes 01 
02- Andre Luiz Peres Natividade 02 
03- Antônio Carlos de Souza Castro 03 
04- Aurino Alves Pereira 04 
05- Cimira Eulália da Cruz Souza 05 
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06- Dilcirene Trindade Martins 06 
07- Dionete Moraes Peniche 07 
08- Durval Pantoja da Rocha 08 
09- Gerson Dourão da Costa 09 
10- Junil Ramos Faro 10 
11- Kelly Fernanda da S. F. de Almeida 11 
12- Laercio Martins dos Santos 12 
13- Leandro Henrique C. da Rocha 13 
14- Maria Nilda Pacheco Bitencourt 14 
15- Walber Pacheco Silva 15 
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