
PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU 

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, 
ESTADO DO PARÁ, 20.4 LEGISLATURA, 
REALIZADA NO DIA23DE 
FEVEREIRODE 2018, ÀS 09:00 HORAS. 

Às nove horas do dia 23 (vinte e três) do mês de fevereiro 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 doseu Titular Vereador 
LEANDROHENRIQUE 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:ALEXANDRE DE LIMA MENEZE - PT;ANDRE LUIZ 
PERES NATIVIDADE - PRB; ANTONIO CARLOS DE SOUZA CASTRO - 
PSDB,A URINO ALVES PEREIRA - PMDB, 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; LAERCIO 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:Requerimento n. 002/2018 de autoria da Vereadora Dionete 
Moraes Peniche que solicita ao Executivo a limpeza geral com roçagem das 
ruas do bairro Paraiso, nesta cidade como também a pavimentação com 
asfaltamento da Rua Rosa Corrêa Martins, PERIMETRO entre a praça do 
castanheira e a margem do Rio Moju, onde esta localizado o Porto de 
embarque e desembarque. Solicita ainda a iluminação nesse perímetro; 
Requerimento n. 003/2018 de autoria da Vereadora Dionete Moraes 
Peniche que solicita ao Executivo, através da secretaria municipal de obras,o 
reparo de uma vala existentena Avenida Benjamin Constante, esquina com a 
Avenida das palmeiras, próximo ao porto da balsa; Requerimento n. 

• 004/2018 de autoria do Vereador Gerson Dourão da Costa solicitando uma 
Sessão Especial no dia 15 de março para apresentação da Campanha da 
Fraternidade/2018, através da Paroquia do Divino Espirito Santo; 
Requerimento n. 007/2018 de autoria do Vereador Leandro Henrique 
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Cardoso da Rocha, solicitando do Executivo a Pavimentação asfáltica no 
Condomínio residencial Laércio Barbalho, bairro Almir Gabriel; Parecer 
Conjunto n. 001/2018, das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final 
e de Educação referente ao Projeto de Lei n. 001/2018 do Executivo 
Municipal que dá nova redação ao Art. 31 da Lei Municipal n 843/2010 que 
dispõe sobre o Plano de cargos, carreira e remuneração do Magistério 
Municipal; A Vereadora Nega, em questão de ordem e na qualidade de 
presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,solicitou que o 
referido Projeto fosse retirado de pauta da presente sessão devidoa ausência 
da Vereadora Dilcirene Trindade Martins, por motivo de viagem ao Alto 
Moju, sendo a mesma parte integrante da Comissão de Educação. A mesa 
diretora acatou o pedido da Vereadora Maria Nilda. O Vereador 
GersonDourãofez uma fala com relação ao Projeto a partir de sua consulta ao 
projetoe de uma comunicação feita pelo SINTEPP/Sub Sede/Moju, referente 
a dois parágrafos da Lei, que segundo avaliação feita pela categoria, é 
inconstitucional e chamou a atenção da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final para tal, caso houvesse a possibilidade aos Vereadores que 
compõem a referida comissão, gostaria de ponderar sobre o caso, se não 
houvesse, apresentaria sua ponderação na próxima sessão quando o referido 
projeto entrasse na Casa para ser votado. O senhor Presidente dirigiu-se ao 
Vereador Gerson para dizer-lhe que o Projeto ainda estava em tramitação no 
Poder Legislativo até sua votação, apesar de já ter sido encaminhado para a 
Mesa Diretora, poderia ser apresentada proposta, e dependendo da proposta 
colocar para ser votada até por que cabe à Comissão de Legislação atentar 
para essas situações. E sugeriu que o Sindicato ou o próprio Vereador 

. encaminhasse para a comissão a proposta e a Comissão encaminharia para a 
Presidência qualquer determinação. A vereadora Maria Nilda novamente 
usou a palavra para dizer que a assessoria jurídica teria de ser consultada 
por ser o órgão que cabe verificar a presente situação. O Vereador 
Gersondisse que iria fazer esse protocolo já na semana seguinte para uma 
análise com calma sobre o caso;Correspondência da Vereadora Cimira 
Eulália Cruz Souza;Correspondência da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente; Correspondência do Gabinete do Deputado Iran Lima; 
Correspondência do Cartório Eleitoral da 37 zona - Comarca de Moju; 
Correspondência da Vereadora Dilcirene Trindade Martins. Requerimento 
n. 005/2018 de autoria dos Vereadores Durval Pantoja da Rocha e Leandro 
Henrique Cardoso da Rocha, solicitando do Executivo Municipal a 
implantação de uma Escola com pré-escolar e ensino fundamental no 
Condomínio Residencial Laércio Barbalho, nesta Cidade; Requerimento n. 
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o 

006/2018 de autoria dos Vereadores Durval Pantoja da Rocha e Leandro 
Henrique Cardoso da Rocha, solicitando do Executivo Municipal a 
implantação de uma Escola com pré-escolar e ensino fundamental no 
Condomínio Residencial Oton Gomes de Lima, nesta Cidade. 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 
DE SOUZA CASTRO - PSDB,A URINO ALVES PEREIRA - PMDB, 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 SessãoOrdinaria 
anterior. Não havendo discussão foi aprovada por unanimidade. Em seguida 
o Senhor Presidente submeteu a discussão e votação osRequerimentos n. 
002 e 003/2018, ambos de autoria da Vereadora Dionete Moraes Peniche. 
Os referidos requerimentos foram discutidos porsua autora. Em 
seguidaforam aprovados por unanimidade. O senhor presidente submeteu a 
discussão e votação o Requerimento n. 004/2018 de autoria do Vereador 
Gerson Dourão da Costa. Foi discutido pelo autor do mesmo. Em seguida foi 
aprovado por unanimidade. O senhor presidente submeteu a discussão e 
votação os Requerimentos n. 005 e 006/2018 ambos de autoria dos 
Vereadores Durval Pantoja da Rocha e Leandro Henrique Cardoso da Rocha 
Foi discutido pelos Vereadores-autores dos mesmos e do Vereador Laercio 
Martins. Em seguida foram aprovados por unanimidade com a solicitação do 
Vereador Durval Pantoja de que sejam enviadas copias dos referidos 
requerimentos aos presidentes das Associações dos Moradores de ambos 
condomínios para terem ciência de que a Câmara estava aprovando algo para 
melhorar a vida de todos os residentes naqueles logradouros.0 senhor 
presidente submeteu a discussão e votação °Requerimento n. 007/2018 de 
autoria do Vereador Leandro Henrique Cardoso da Rocha. Foi discutido por 
seu autor e em seguida foi aprovado por unanimidade. Passando para o 
Expediente Oral, o Senhor Presidente facultou a Palavra ao Vereador 
Laercio Martins que cumprimentou a todos com um cordial bom dia e disse 
da sua ida a Belem para uma conversa com o Deputado Beto Faro sobre as 
Emendas parlamentares para o município de Moju onde o referido Deputado 
afirmou que já tem disponibilizado para a área da saúde recurso no valor de 
1.000.000.000 (um milhão de reais), ou seja, incluído nesse valor a compra 
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de duas ambulâncias; também estáempenhadoa compra de 01 (um) 
caminhão para a coleta de lixo; Emenda destinada à construção da Praça da 
Biblia prevista para o final de abril como também a entrega de uma 
Patrol.Continuou dizendo que achou importante aquela atitude, 
independente de partido, não só federal mastambémestadual que venham ao 
nosso município para obter votos e se cada um trouxesse algo para melhoria 

, e desenvolvimento só quem tinha a ganhar era o povo de Moju. Agradeceu o 
atendimento, por parte do executivo municipal referente aosrequerimentos 
sobre a aquisição de uma ambulânciapara o território Quilombola e a 
reforma do telhado da Escola São Manoel e da Escola Abel Figueiredo, 
Santana do Baixo. Finalizou dizendo que muita coisa boa ainda vira para o 
nosso município e agradeceu a presença dos Vereadores no lançamento do 
protocolo das Comunidades quilombolas, na capital do Estado uma vez que 
aquele povo precisa de apoio e que tudo o que for passar naquela região 
precisa ser consultado. E parabenizou o Vereador Presidente Leandro pela 
iniciativa da ampliação da câmara com a construção de um novo 
auditório.Naquele momento usou a palavra a Vereadora Kelly Fernanda 
que deu bom dia a todos e disse que naquela semana já iniciou suas visitas 
nas escolas da rede municipal, inclusive naquela manhã visitou a 
EscolaEuridice e o Setor de Merenda (SEMAE) pelo fato de já ter iniciado o 
ano letivo e procurou saber como estavam as coisas com relação a merenda e 
transporte escolar.Disse que já visitou também as Escolas de Santa Maria, do 
Ateua e Ateuazinho. Disse que as escolas estão sem transporte escolareque 

• foi falar com o diretor da merenda Sr. Robson sobre o problema uma vez que 
na escola do ateua grande era muito difícil os alunos saírem 11:00, na creche 
do ramal santa rosa os alunos entram as 07:00 e saem as 09:00 e que essa 
educação é preocupante. Por isso procurou a Coordenação da SEMAE„osr. 
Robson,atrás de informações e perguntou a ele qual o procedimento que era 
feito na distribuição da merenda, já que estava vindo o recurso e a merenda 
faltando nas escolas. Ele explicou dizendo que a distribuição era feita epediu 
para que a Vereadora fizesse mais fiscalizações. A Vereadora disse que nesse 
ano vai ficar mais atenta e vai fiscalizar mesmo,pois achava 
inadmissíveldurante um mês todo ter merenda apenas cinco dias. Inclusive o 
Sr Robson mostrou que a distribuição era feita para dez dias mas segundo a 
Vereadora teria que ser para mais dias. E disse que já são 5 anos que a 
distribuição da merenda funciona dessa forma. Falou ainda não estava tendo 
transporte escolar por que estava atrasado o pagamento dos veículos 
alugados pra fazer o serviço, inclusive no Ateua grande existe uma Kombi 
que está nessa situação há 4 (quatro) meses, sem receber seu aluguel e que 
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no ramal Santo Antônio também estava acontecendo a mesma coisa. Chamou 
a atenção da comissão de educação da câmara para verificar a situação sobre 
o inicio das aulas, da merenda e do transporte escolar.Ouve-se dizer que já 
iniciaram as aulas masla no Bacuriteua estava tudo parado e no mato, no 
Pirateua também ainda não estava tendo aula. E pediu o apoio da Comissão 
de educação dizendo que também iria até aSecretaria de Educação falar com 
a secretária e obter mais informações pois irá fazer uma fiscalização mais 
pesada para poder entender a causa da merenda só dar para poucos dias, 
atraso do transporte escolar quase todos os meses.E disse de sua visita na 
escola Euridicepor que foi chamada a atenção por um pai que lhe pediu para 
'meter a porrada na tribuna', em virtude da escola está sem ventiladores e 
sem lâmpadas, mas ao ir aquela escola ouviu da Diretora que está 
aguardando a Secretaria de obras, pois estava com todo o material mas até 
então nada tinha sido resolvido.Inclusive a Diretora afirmou que estava com 

• a requisição para a compra de lâmpadas mas que não tinha no fornecedor 
que segundo a Vereadora quem sabe não estavam em dia com o fornecedor 
pois não sabia o real motiv. E pediu ao Secretario de obras para enviar sua 
equipe e verificar as necessidades das escolas, principalmente com relação 
aparte de iluminação das mesmas, que nesse periodo de inverno as salas 
ficam mais escuras. Disse que estava muito triste devido a situação das 
escolas do interior com relação a educação, transporte e merendaestavam 
um caos. Escolas sem reforma ainda com pintura da gestão passada, escolas 
caindo como a da Ribeira que dizem que foi culpa da ex- gestão, mas o povo 
não quer saber disso e sim de uma solução e está interditada pelos 
bombeiros segundo relato de uma amiga sua. Mas era necessário rever 
aquela situação. Pois isso não é pedir nada é para o povo de Moju.0 Senhor 
presidente facultou a palavra ao Vereador Junil Faro, que saudou a todos os 
presentes e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e falou de uma 
situação com relação a limpeza das ruas, inclusive deum requerimento da 
Vereadora Dionete, aprovado anteriormente e ressaltou que a limpeza não 
seja feita somente no bairro paraiso mas também em todos os bairros da 
cidade que estão precisando, pois infelizmente nessa época do ano o mato 
vem mais acelerado. Falou que nas comunidades que tem visitadoa situação 
também não era diferente, inclusive algumas escolas precisavam desse 
serviço de limpeza. Falou da sua fala na sessão passada sobre os buracos 
existentes na rua que da acesso a avenida das palmeiras, vindo da alça viária, 
mais conhecida como transmucura (rua Salomão Cardoso), viu que alguns 
buracos já foram fechados mas ainda tem alguns expostos e pediu que sejam 
fechados também. Disse que foi questionado há alguns dias porquê que a 
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população não é avisada quando a Secretaria de Obras esta fazendo algum 
trabalho nas ruas como limpeza, retirada de entulhos por que tem ruas que 
passam com a maquina e logo em seguida estão cheias de lixo novamente. E 
que respondeu que não tinha um acesso fácil para saber o dia da realização 
daquele trabalho. E pediu que a Secretaria de Obras pudesse colocar um 

• carro som na rua informando o dia e local do serviço de limpeza e assim a 
população faria a limpeza de seus quintais amenizando e ajudando o 
trabalho da própria secretaria. Disse que fez visitas nas comunidades as 
margens do rio Moju, região do Bom jardim até próximo a pedreira e o que 
mais ouviu foramreclamações na área da educação e também sobre a 
insegurança vivida por aquele povo das margens do Rio. E pediram ao 
Vereador que solicitasse ao poder publicopara que olhasse com carinho para 
o povo ribeirinho que vive numa situação de medo por conta dos muitos 
assaltos, invasão de casas. Povo que já sofre com a falta de agua potável e 
tudo mais. Agradeceu a presença dos vereadores no evento em apoio aos 
quilombolas, na capital do estado.Agradeceu também a presença do todos os 
ouvintes naquela sessão. A palavra foi facultada ao Vereador Durval 
Pantoja o qual iniciou sua fala saudando a todos e para dizer que tinha feito 
questão de usar a tribuna somente para parabenizar as entidades 
quilombolas, suas associações, de todo o território do jambuaçúpelo belo 
movimento das comunidades realizado na Assembleia Legislativa, o qual 
teve o privilégio de participar juntamente com os colegas Vereadores eque 

• foi um momento impar para as comunidades, de parar e dizer que eles 
tiveram a oportunidade de serem consultados.Parabenizou também o poder 
legislativo que estava presente em sua maioria. Para mostrar que estão do 
lado do povo quilombola, representados por 16 comunidades. E esse 
travamento com essas empresas (Vale etc.) envolvidas nesse projeto do 
linhão já vinha sendo feito há algum tempo mas não tinham ainda 
conseguido realizar uma audiência publica. E que a referida audiência 
realizada naquele dia demonstrou que a partir de então todo e 
qualquerempreendimento que for instalado naquela região, as comunidades 
tem de ser consultadas para que não sofram as consequências futuras como 
vem sofrendo hoje com os empreendimentos que so deixaram mazelas nas 
suas comunidades e lá eles foram firmes diante dos seus interesses e do que 
é melhor para todos. Disse que estará sim do ladodaquele povo e pediu um 
oficio através da Câmara parabenizando as associações quilombolas do 
território dojambuaçu. E agradeceu cada Vereador que participou do 
evento.Disse sobre o requerimento que tinha pedido com relação ao TER 
mas que infelizmente chegou um comunicado do Juiz Eleitoral que não o 
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satisfez, justificando sobre a questão do recadastramento de biometria. 
Pediu que seja encaminhado o seu requerimento ao órgão competente para 
melhores esclarecimentos a população assim acabar com o sofrimento das 
pessoas poisestão dormindo naquele local, sofrendo por conta de terem 
ouvido dizer que se não fizerem o recadastramentoirão perder seus 
benefícios, por exemplo o bolsa. Pediu a secretaria dacasa para incluir na 
pauta o requerimento de sua autoria e que após aprovado possa ser enviado 
ao juiz da comarca de Moju. Falou ainda sobre o calendário escolar que 
nunca foi cumprido. E que esse calendário sempre se cumpre a partirde 
março ou abril. E finalizou dizendo da necessidade de licitação para a 
merenda e transporte escolar. Quem sem esse processo não se pode tomar 
nenhuma iniciativa. A palavra foi facultada aoVereador Gerson Dourãoque 
cumprimentou a todos, especialmente os companheiros da educação. Iniciou 
sua fala sobre a consulta previa livre e informada discutida no dia anterior na 
Assembleia legislativa é um instrumento de luta e um instrumento 
preconizado pela CB /1988, garantido na convenção 169, sendo também 
instrumento de participação e de exercício claro da democracia brasileira. 
Disse que as comunidades quilombolas da região do Jambuacu deramuma 
aula quando organizaram aquele evento para que essa consulta aconteça e se 
torne um instrumento do arcabouço jurídico mojuensee de base para que 
qualquer obra que venha a ser feita dentro do território a comunidade 
deverá ser consultada antes. E que essa consulta previa servira de base não 
somente dentro do território do Jambuaçú mas sim dentro de qualquer outro 
espaço do municipio, inclusive para as escolas da região como santa cruz, 
cupuaçu,Camurituba centro e Camurituba beira e África que foram de uma 
hora para outra transferidas para Abaetetuba. Esses temas mostra que é 
necessária a consulta previa e que também é importante. Disseque gostaria 
de deixar registrado uma posição que achava ser dos quinze 
parlamentarescom relação a provocação que o Defensor do Estado, Dr. 

. Jhones, apresentou aos vereadores, na ALEPA, propondo à Câmara que 
apresentasse uma emenda no Regimento Interno da Câmara para garantir as 
consultas prévias, livre e informada no município de Mojude e pediu, por 
acreditar que seja também o pedido de todos, para que na próxima sessão 
possa entrar com um requerimentosugerindo essa emenda no Regimento 
Interno do Legislativo. parlamentopara que seja garantido o processo de 
consulta previa, livre e informada no município de Moju. Referiu-se ao 
sistema de abastecimento de água das Comunidades Estirão do mamão e 
Jaguarari, pois recebeu denuncias daqueles moradores de que foi iniciado o 
trabalho na região que ira atender em torno de 100 familias,mas que 
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colocaram a caixa, cavaram o poço e inexplicavelmente a obra parou há 
quatro meses. Inclusive foi um compromisso do Senhor Prefeito quando em 
visita naquela comunidade por volta do último bimestre do ano passado e os 

. moradores estão solicitando que o Executivo possa concluir aquela obra o 
mais brevemente possível. Disse que já foi elaborado oficio ao senhor 
Prefeito dando ciência e cobrando providências e ressaltou que a 
comunidade está há cinco meses sem água. Pediu para que ficasse registrado 
a sua cobrança também com relação a situação. Solicitou a Mesa Diretora que 
solicite da Secretaria de Saúde de Moju, explicação sobre a APAE, segundo 
denúncias de pais de usuários de que estava havendo atendimento somente 
dos profissionais: nutricionista e clinico geral, as outras especialidade não 
está tendo, inclusive o CAPS também esta na mesma situação, inclusive viu 
publicados na internet sobre o caso. Falou que o para ao longo do seu 
desenvolvimento, sempre foi tido como exportador de matéria-prima, aquele 
que tem de dá sustentação ao sudeste e ao centro oeste. Os grandes projetos 
se estornaram nessa região sem considerar as populações, o estilo de vida 
das pessoas, enriquecendo e causando grandes danos ao meio ambiente e as 
populações adicionais dos muncipios do Estado do Pará. Disse infelizmente 
colocar sua solidariedade ao povo de Barcarena por mais um acidente 
causado pela empresa HYDRO, naquele município, ou seja, vazamento de 

▪ resíduos da bauxita que contaminou os igarapés próximos a sua passagem 
como também três comunidades que foram afetadas diretamente. Inclusive, 
segundo conclusão do Instituto Evandro Chagas, com nota no jornal o 
vazamento foi criminoso, permitido por um dreno que foi colocado de forma 
ilegal. O Instituto chamou a atenção para os riscos e danos causados pelo 
resíduo da bauxita, na pele e todos os sistemas do corpo humano. E ressaltou 
que os mojuensesnão poderão deixar de fazer a defesa da sua região pediu 
que o Parlamento em sua representação pudesse ir a Barcarena e 
acompanhasse o processo. Pois a acidente que aconteceu lá poderá acontecer 
em Moju, uma vez que esse duto passa no território mojuense e estamos 
cercados desses grandes projetos. E deixou registrado sua NOTA DE 
REPUDIO contra a Empresa Hydro que vem enriquecendo de forma muita 
rápidana nossa região mas que não tem o compromisso nem o respeito com 
as populações tradicionais e vem recorrentemente causando danos e 
acidentes na região. E finalizou agradecendo a Deus por mais uma 
oportunidade. Naquele momento a palavra foi facultada ao Vereador 
Alexandre Menezes que falou sobre a audiência publica na ALEPA e 

• procurou entender a visão do Protocolo por que foi algo discutido pelo 
território e,somente eles tiveram a autonomia de fazer a discussão e enviar a 
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o 

proposta do protocolo exigindo o que eles gostariam que fosse consultado 
antes de ser iniciado qualquer projeto naquele território. Disse que naquele 
momento entendeuque a consulta prévia erasim importante, pois se 
tivessem sido feitas essas consultas em outros momentos teria a certeza de 
que grandes projetos que entraram no município de Moju talvez não 
estariam sendo exposto da forma como foi.Disse aindaque quando se trata de 
desenvolvimento deve-se saber qual é o tipo desse desenvolvimento que 
estão falando.Disse que por muito tempo os sindicatos, associações, e 
cooperativas vieram trabalhando as discussões sobre o processo das 
organizações em defender a matéria prima, o meio ambiente e a produção de 
uma alimentação agrícola sustentável. Referiu-se àhistoria que aconteceu em 
Barcarena e disse que no nosso município tem fábricas de óleo de dendê e 
produtos quimicos que afetam o rio e que na comunidade jupuubinha ouviu 
dizer que há vazamento do produto químico TIBORNA e que estava 
prejudicando os igarapés.E disse que os igarapés que ficam aos arredores da 
empresa Marborges não tinham vida por quecaso haja um vazamento da 
tiborna, os peixes de lá permanecerão vivos mas não servirão para o 
consumo.Mas até quando essa possibilidade de um não vazamento pode 
chegar, até o momento que a empresa achar que já enricou. Aí vai embora e 
deixar o estrago. No caso do projeto em questão passar dentro da 
comunidade poacê, toda a população deverá ser remanejada, a sua Igreja, 
sede da associação, a escola e o povo em geral. Praticamente as pessoas se 
tornarão mercadoria. Falou do projeto sobre o PCCR e pediu que o executivo 
envie-o para a câmara para discussão que somente o projeto 001/2018 do 
executivo municipal,não representa o PCCR, contempla apenas os diretores e 
vice-diretores e que a categoria não era só aquilo e por isso não gostaria de 
discutir parte do PCCR e sim toda a categoria inclusive pediu para que a 

. categoria auxiliasse os vereadores na discussão. Em seguida a palavra foi 
facultada ao Vereador AURINO ALVES, que agradeceu a Deus pela 
oportunidade. Deu seu esclarecimento sobre seu primeiro ano de mandato. E 
falou da reunião emBelem no dia anterior e disse que as vezes algumas 
pessoas dizem que o vereador não esta fazendo nada. Disse ser uma 
satisfação ter varias pessoas na galeria para testemunhar o trabalho dos 
vereadores. Se reportou sobre o discurso do vereador Durval que disse 
sempre estar do lado povo. Disse que as leis e projetos criados e aprovados 
neste parlamento irão trazer benefícios desde que sejam cumpridos e que 
ainda estava buscando aprender qual a função, dever e papel como Vereador 
para poder cobrar e disse que nunca ira defender gestão passada e nem a 
presentemassimplesmente procurar entender o dever e o direito de cada um. 
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Disse que a melhor forma de se entender alguém era se colocando no lugar 
. da pessoa referindo-se quando dizem que o Vereador não faz nada. Mas que 

era só se colocar no lugar do vereador para saber. Disse que diante das 
inquietações das pessoas sempre se posicionou de acordo com o seu ponto 
de vista. Em seguida a palavra foi facultada a palavra ao Vereador Walber 
Pacheco deu bom dia a todos e referiu-se sobre a consulta previa do povo 
quilombola do jambuaçú que deu uma aula de cidadania e democracia. 
Parabenizou o Executivo pelo atendimento ao seu requerimento 
referenteareforma da escola Major Jose Tenorio. Agradeceu ao secretário de 
obras pela limpeza da rua João Paulo. Disse que sentiu-se alegre por que viu 
uma placa informando o asfaltamento da rua João Paulo que foi incluído no 
projeto dos 09 (nove) quilômetros de asfalto na cidade e falou da sinalização 
comsemaforos na cidade de Moju. Disse ser papel da oposição questionar as 
situações mas respondeu sobre a situação da merenda escolar dizendo que 
assistiu sobre todas as passagens dos prefeitos e que nunca conseguiram 
fazer um trabalho sem o malabarismo que esta sendo feito para obter um 
resultado correto, através de licitação e tudo mais. Fez aquela defesa por que 
achou necessária. E convidou os vereadores Gerson e Kelly para uma reunião 

• com a secretaria de saúde de esclarecimentos para que todos fiquem 
sabedores do que esta sendo feito com os recurso da saúde. Em seguida o 
Senhor Presidente facultou a palavra à Vereadora Maria Nilda Pacheco 
Bitncoutr que agradeceu ao Deus da vida pela oportunidade e deu boas 
vindas a todos. Disse que está junto dos companheiros Vereadores em 
buscade dias melhores para o povo de Moju, através de políticas publicas 
pois não era fácil de se fazer. Disse de uma reunião na comunidade Santa 
Maria do trevo com muitas mulheres para esclarecimentos sobre a violência 
contra amulher. Disse que o Prefeito 'ele estava fazendo o possível mas não 
poderia fazer tudo pois nunca nenhum prefeito conseguirá fazer tudo. Falou 
do projeto do prefeito para melhorar a escola daquela localidade como 
também de outras escolas no interior como Jupuubinha, Enviral, Bom jardim 
e ressaltou mais uma vez que tinha consciência de que nenhum Prefeito faria 
tudo mas que o prefeito Ieleestava fazendo muito, se esforçando para 
melhorar mais. Disse que a vereadora Kelly tinha uma parceira par fiscalizar 
o horário de aulas nas escolas. Falou do projeto de sinalização na cidade. 
Falou dos quilombolas que se fizeram presentes numa organização em prol 

• de melhorias para aquele povo. Disse que vai lutar por aquele povo sim. Usou 
a palavra o Vereador LeandroHenrique. Deu um cordial bom dia a todos. 
Relatou sobre um assunto debatido na sessão da semana passada e que foi 
objeto de discussão que repercutiu nas redes sociais com relação as supostas 
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emendas do Deputado Iran Lima para o município de Moju. Primeiramente 
repudiou a forma como foi enviado o oficio ao Poder Legislativo com a data 
da ultima sexta-feira demonstrando que foi protocolado junto à Casa Civil a 
destinação de 10 (dez) ambulâncias ao município deMoju e disse que o que 
lhe assustava no oficio enviado à Câmara eram as datas dos oficiospara a 
chefia da casa Civil, ou seja, um de 24 de novembro de 2015 e o outro de 18 
de fevereiro de 2016, sendo que da ultima data do segundo oficio até os dias 
atuais foram passados 2 (dois) anos e que somente agora o Deputado teve a 
hombridade de encaminhar para o Legislativo e frisou que no oficio diz que 
o Presidente insiste em desconhecer e perguntou-se como poderia saber, 
como a sociedade ou qualquer Vereador teria essa informação se não haveria 
nenhum oficio encaminhado para a Câmara. E disse que o que lhe causou 
estranheza no teor do referido oficio foi que já se passaram 2 (dois) anos e só 
então foram informados sobre essas destinações e que o Deputado Iran 
Lima foi para as redes sociais falar mentira sobre sua pessoa, ou seja, que o 
vereador Leandro e o Prefeito tinham ido à Casa Civilpara dizer ao chefe 
daquele órgão que não queriam tais ambulâncias para o município de Moju, 

• o que não foi verdade e afirmou que irá fazer um esclarecimento em público 
sobre a questão. Disse que o deputado faltou com a verdade. Inclusive o 
Chefe da Casa Civil estava preparando um comunicado, uma declaração 
dizendo que em momento algum aconteceu isso para provar que tanto o 
Presidente quanto o Prefeito tratavam e honravam seus cargos com 
responsabilidade. Que é o que falta ao Deputado Iran Lima que fazia um tipo 
de politica para denegrir a imagem das pessoas. Disse que fez questão de 
fazer aquele esclarecimento para que as pessoas pudessem saber a realidade. 
Afirmou que Moju recebeu duas ambulâncias da suposta emenda do 
deputado Iran Lima por que o Kit prefeito foi enviado pra lá e foi dito que as 
outras foram impedidas pelo Prefeito e Presidente da Câmarapara que 
nãoviessem. Como? E afirmou que se o Deputado tivesse responsabilidade 
juntaria os Vereadores de sua base e iriam receber as ambulâncias e disse 
mais que sempre iria insistir no assunto por que o Deputado Iran Lima 
estava faltando com a verdade. Agradeceu o Deputado Antônio Tonheiro pela 
destinação de um veículo para o Conselho Tutelar, tendo obtido apenas 14 
votos no município de Moju teve a responsabilidade para ajudar o 
município.Enquanto que um deputado que se diz representante daquie que 
teve mais de 8.000 (oito) mil votos não teve a responsabilidade de 
encaminhar para cá. E que foi importante fazer tais esclarecimentos junto a 
sociedade.Falou da sua participação no movimento de implantação do 
protocolo e de consulta previa das comunidades quilombolas do território do 
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jambuaçú. Agradeceu todos os Vereadores que puderam participar daquele 
evento e disse não ser contra a ferrovia e sim à forma como querem fazer. 
Pois tem que ser feita de forma correta e irá defender o povo de Moju para 
que o protocolo seja respeitado. O povo quilombola precisava ser ouvido. 
Falou da questão da reestruturação das unidades escolares dentro do 
município. Parabenizou o Executivo através da Secretaria de Educação e 
especificou as escolas de Jupuubinha e de Bom Jardim, onde o trabalho esta 
sendo bem feito.Fez uma abordagem sobre a questão da merenda escolar, 
concordando com o discurso do Vereador Walbere disse ainda que o recurso 
destinado a merenda escolar não era suficiente para arcar com todos os dias 
letivos e que qualquer profissional da educação e qualquer vereador sabiam 
disso pois o dinheiro estava sim sendo empregado da melhor formae pediu à 
comissão de educação para acompanhar o trabalho da distribuição e chegada 
da merenda escolar.Reforçousua fala sobre o financiamento dos recursos da 
saúde que eram ou deveriam ser feitos pelas três esferas e que o recurso que 
vem do governo federal desde 2010 não sofre nenhum reajuste significativo. 
Tudo aumentou menos o recurso para a saúdee disse que foi aprovado na 
semana passadaum projeto de lei de apoio financeiro para os municípios e 
que o município de Moju ira receber cerca de 580.000,00 e que 50% do 
referido recurso será destinado exclusivamente à área de saúde e solicitou 
aos Vereadores que seja feito um requerimento de indicação para que o 
Prefeito, com parte desse recurso possa pleitear a compra de um novo RX 
para o ambulatório pois o qual existelá era de 1990. Esclareceuque 70% das 
obras da feira foram recursos públicos, pois algumas pessoas insistiam em 
dizer que foi 100% de recursos do governo do Estado. Agradeceu a JUCEPA 
pelo seminário no nosso município e encerrou agradecendo a oportunidade 
fazendo memoria da fala do prefeito na sessão solene 'nossa pátria cambaleia 
mas o município é privilegiado com tudo o que está sendo feito'.Retomando a 
direção dos trabalhos comunicou sobre a correspondência da SEMA que 
trata da questão do seixo no alto Moju para uma reunião no dia 27, as 09 
nove horas no prédio da secretaria. 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 DE MIRANDA - MOJU/PA,23/02/2018 
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ATA DA SESSAO ORDINARIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, 
ESTADO DO PARÁ, 20-4 LEGISLATURA, 
REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO 
DE 18, ÀS 09:00 HORAS. 

LEANDRO HENRIQ ARLÇOSO DA ROCHA 
Presi 

ANTÔNIO CARL 1 SOUZA CASTRO 
Vice-Presidente 

WALBER PACHECO DA SILVA 
Secretário 

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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