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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU 
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ,19g 
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 21 DE 
SETEMBRO DE 2018, AS 09:00 HORAS. 

Às nove horas do dia 21 (vinte e um) do mês de setembro 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 a vereadora Maria Nilda Pacheco Bitencourt para 
assumir a cadeira de Vice presidente e determinou que a mesma 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, 
Aurino Alves Pereira - PMDB, Dilcirene Trindade Martins - PTC, Dionete Moraes 
Peniche - PSC, Gerson Dourão da Costa - PC do B, funil Ramos Faro - PV, Kelly 
Fernanda da S. E 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: Parecer conjunto n2 007/2018, referente ao Projeto de Lei n0005/2018, 
que altera o paragrafo único do art. 30, art. 40 e art. 5°, todos da lei municipal n2966/2017 
(lei orçamentária); Requerimento n° 096/2018, de autoria do vereador Alexandre de 
Lima Menezes solicitando requer a realização de uma audiência pública no dia 03 de 
outubro/18, pra discutir o fortalecimento da agricultura familiar em nosso município. 
Requerimento de indicação n° 099/2018 de autoria do vereador Alexandre de Lima 
Menezes solicitando ao executivo o desmembramento da atual secretária de 
agropecuária, pesca, indústria, comercio e serviços, criando uma secretaria exclusiva de 
agricultura, agropecuária e pesca; Requerimento n9097/18, de autoria da vereadora 
Dionete Moraes Peniche, solicitando limpeza nos bueiros e implantação de grades e tubos 
na feira jaguararí; Requerimento n2098/18, de autoria da vereadora Dionete Moraes 
Peniche, solicitando a implantação de tubo de esgoto na travessa itaperuçú, bairro novo 
horizonte; Requerimento n° 100/2018, de autoria da vereadora Dilcirene Trindade 
Martins. 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 - PT, Andre Luiz Peres da Natividade - PRB, Aurino Alves Pereira - PMDB, 
Dilcirene Trindade Martins - PTC, Dionete Moraes Peniche - PSC, Gerson Dourão da 
Costa - PC do B, lung 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 o Parecer 
Conjunto n° 007/2018, referente ao Projeto de Lei n°005/2018, que altera o parágrafo 
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único do art. 32, art. 42 e art. 52, todos da Lei Municipal n2966/2017 (Lei Orçamentária), o 
qual foi discutido pelos vereadores Maria Nilda e Leandro Henrique. Não havendo mais 
discussão o mesmo foi submetido a votação sendo aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação os Requerimentos n2s 096 e 
099/2018 de autoria do vereador Alexandre de Lima Menezes, 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. Submeteu a 
discussão e votação os Requerimentos n2s 097 e 098/18, de autoria da vereadora 
Dionete Moraes Peniche, 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 n2 100/2018, 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. EXPEDIENTE ORA, dando prosseguimento o senhor presidente facultou a 
palavra a Vereadora Kelly Fernanda da S. F. de Almeida - PHS, que cumprimentou a 
todos e falou sobre a caixa d'água do Juquiri que o vereador Durval disse na reunião 
passada que está quebrada e falou que o secretário de obras já está providenciando o 
concerto da mesma e resolvendo o problema. Falou sobre o senhor Paulo que tratou mal a 
vereadora Nete, e disse que entrou em contato com o mesmo que disse que realmente a 
vereadora foi lá e pediu desculpas. Parabenizou a prefeita pela recuperação de ramis que 
a mesma está fazendo. Disse que aos poucos a mesma está cumprindo com o que falou na 
campanha e citou a iluminação pública. Disse que a prefeita está dando a cara a tapa indo 
pras comunidades e conversando com o povo e também está atendendo no prédio da 
prefeitura, parabenizou a mesma por isso. Falou da conferencia da agricultura que está 
acontecendo no município. Em seguida o senhor presidente facultou a palavra ao 
vereador Laércio Martins dos Santos- PR, que cumprimentou a todos e agradeceu a 
prefeita pelo trabalho que vem fazendo nos ramais do município.disse que a merenda 
escolar está com uma qualidade muito boa. Falou sobre a ponte do são Bernardino que já 
era pra está pronta mais existe o problema de um fio de alta tensão que ainda não foi 
resolvido. Em seguida o senhor presidente facultou apalavra ao vereador _funil Ramos 
Faro - PV, que cumprimentou a todos e falou da reunião com o gerente da caixa 
econômica onde foi solicitado o melhor atendimento pra população e outros problemas 
que existe na agência da caixa de Moju. Disse que os trabalhos de recuperação dos ramis 
estão acontecendo, falou também da merenda escolar que está chegando nas escolas. 
Disse que na ultima sexta feira houve o julgamento da candidatura do dep. Iran Lima a 
qual foi deferida e o mesmo é candidato sim. Neste momento o senhor presidente facultou 
a palavra a vereadora Maria Nilda Pacheco Bitencourt - PSDB, que deu bom dia a todos 
e agradeceu a Deus pela oportunidade e falou das situações que estão acontecendo no 
município e disse ser louvável quando se fala da limpeza dos ramais que estão 
acontecendo. Solicitou a reforma da vicinal III que ainda esse ano foi feita uma raspagem, 
mas o mesmo está interditado pois a ponte do mesmo quebrou. Solicitou aos secretário de 
obras a recuperação urgente da ponte do maratininga. Solicitou iluminação pública que 
todos os anos era feito, pois o que falta são luminárias. Falou da estrutura da caixa 
da'água do ramal Santo Antonio que está quase pra quebrar e solicitou que seja feita uma 
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reforma na mesma. Disse que temos que fazer políticas públicas pois dizer que em seis 
anos não eram recuperados ramais e não se fazia iluminação pública é complicado. Disse 
que espera que o deputado mais votado desse município faça seu papel a faça emendas 
para que os ramais sejam aterrados. Disse que temos que votar em candidatos ficha limpa. 
Disse que foi solicitado que a prefeitura enviasse a folha de pagamento da prefeitura a 
esta casa e até o momento esta casa ainda não recebeu a mesma. Em seguida o senhor 
presidente facultou a palavra a vereadora Dionete Moraes Peniche - PSC, que 
cumprimentou a todos e agradeceu ao gerente da caixa econômica pelos esclarecimentos 
dados a esta casa. Agradeceu ao CENAR que está trazendo vários cursos de capacitação 
para o município através do instituto Novo Amanhecer. Falou que o senhor Paulo o 
recebeu na Sec. De Educação mas através do Vereador Gerson Dourão. Falou que foi 
muito bem recebida pelos secretários de Obras e de Saúde. Falou sobre uma emenda 
parlamentar de 100 mil reais que a mesma conseguiu para a secretaria de agricultura e 
que espera que a mesma seja realmente destinado a secretaria, falou da emenda de 100 
mil reais para a secretaria de saúde e que a mesma realmente seja destinada para seu fim. 
Dando prosseguimento o senhor presidente passou a presidência para a vice presidente, 
para que o mesmo fizesse uso da palavra, e iniciou sua fala cumprimentando a todos e 
disse que o tema que está sendo abordado sobre o tratamento dado ao público nas 
secretarias, tem sido uma marca na atual gestão desrespeitar o povo, pois a poucos dias a 
of. Lena foi muito mal tratada na Secretaria de Educação, mas os vereadores como 
representantes do povo não podem aceitar essa situação, pois não e a única. Reforçou o 
pedido com relação a solicitação da folhar de pagamento que essa casa solicitou e até o 
presente momento não teve respostas. Disse que as informações sobre a folha de 
pagamento não estão no portal da transparência. Disse que o prefeito leIe foi afastado 
por contratação ,então essa situação não pode acontecer. Disse que estão contratado 
gente em troca de votos, e isso é abuso de poder. Disse que vai visitar cada departamento 
para verificar essa situação que é inaceitável. Disse que a assistência social está sendo 
prejudicada pela gestão que hoje está no poder que não consegue atender a população, e 
as longas filas já começaram a se formar. Disse que o município de Moju foi vitima de um 
estelionato eleitoral. Falou que a dona Márcia descentralizou o atendimento e criou os 
CRAS para dar um melhor atendimento ao povo. Falou que os guardas municipais eram 
valorizados na gestão o prefeito 'ele e hoje houve uma redução do salário dos mesmos. 
Falou da Companhia de Polícia que o prefeito lélé trouxe para o município e não se pode 
aceitar que a violência volte ao município de Moju. Parabenizou a recuperação dos 
ramais que estão sendo feitos graças as máquinas que foram deixadas pela gestão do 
prefeito leIe. Disse que teve uma denuncia do transporte escolar na vila Soledade. 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, 21/09/2018. 
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Leandro Henrique Cardoso da Rocha 
Presidente 

Maria Nilda Pacheco Bitencourt 
Vice-Presidente em exercício 

Walber ê4 ço Silva 
cretário 

Vereadores: 

Alexandre de Lima Menezes - PT Junil 

Aurino Alves er ira - PMDB Kelly Fe 

Dilcirene Martins - PTC Laércio M f ktrrind e 
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S. F. de Almeida- PHS 

antos - PR 

Dionete Mo aes Peniche - PSC Maria Nilda P. Bitencourt - PSDB 
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