
PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU 

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 19 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 24 DE 

NOVEMBRO DE 2017, ÀS 09:00 HORAS. 

im• 

• 

Às nove horas do dia 24 (vinte e quatro) do mês de novembro 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 quorum. Feita a chamada foi constatada a presença 

• dos Vereadores: ALEXANDRE LIMA MENEZES - PT, 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; KELLY FERNANDA 
DA SILVA; 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: Parecer n. 
020/2017, da comissão de Finanças e orçamento, referente ao Projeto de lei n. 006/2017 que 

• dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Moju, para o quadriênio 2018/2021; 
Correspondência do Executivo Municipal encaminhando o Projeto de Lei n. 008/2017, que 
estima receitas e fixa despesas para o exercício financeiro de 2018 do município de Moju. 
Passando para a ordem do dia foi feita a chamada para verificação de quórum, estando presentes 
os seguintes Senhores Vereadores: ALEXANDRE LIMA MENEZES - PT, ANTONIO CARLOS DE 
SOUZA CASTRO - PSDB, AURINO ALVES PEREIRA - PMDB, CIMIRA EULALIA DA CRUZ SOUZA - 
PRB; DILCIRENE TRINDADE MARTINS - PTC, DIONETE MORAES PENICHE - PSC; DURVAL 
PANTOJA DA ROCHA - PSD, GERSON DOURÃO DA COSTA - PC do B, JUNIL RAMOS FARO; 
KELLY FERNANDA DA SILVA; LAERCIO 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 primeira votação o Parecer n. 020/2017 da Comissão de Finanças e Orçamento 
referente ao Projeto de Lei n. 006/2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de 
Moju, para o quadriênio 2018/2021. Discutiram o parecer os Vereadores: Durval Pantoja, 
Alexandre Menezes, Gerson Dourão, Maria Nilda, Antonio Carlos e Leandro Henrique. Em seguida 
foi aprovado por unanimidade. Continuando o Senhor Presidente encaminhou para a Comissão de 
Finanças e Orçamento o Projeto de Lei n. 008/2017, que estima receitas e fixa despesas para o 
exercício financeiro de 2018 do município de Moju para análise e emissão de Parecer no prazo 
legal. Em questão de ordem o Vereador Laercio Martins justificou a ausência do Vereador Andre 
Luiz Peres. Em questão de ordem a Vereadora Dionete Moraes solicitou o espaço da Câmara 
Municipal para a realização de um evento no dia 09/12, em homenagem o Dia da Bíblia o que em 

• seguida foi acatado pela Mesa Diretora. Passando para o expediente oral o Senhor presidente 
facultou a palavra a Vereadora KELLY FERNANDA que saudou a todos com um cordial bom-dia. 
Agradeceu aos colegas vereadores pelo empenho nos dias passados em decorrência da discussão 
do PPA. Chamou a atenção do Secretário de obras com relação ao lixo recolhido nas frentes das 
residências, na cidade toda. Entulhos que precisam ser removidos. Pediu que façam a limpeza mas 
que recolham o lixo. Falou também sobre a iluminação publica na cidade, em frente ao Banco do 
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• Brasil está no escuro. No interior então nem se fala. Disse que alguns pais e mães a procuraram 
para denunciar que a sala de reabilitação da APAE será fechada no dia 30 de novembro e pediu 
para a comissão de saúde para apurar o caso, pois a referida sala não pode ser fechada. Disse que 
entrou no ramal bom futuro e que o secretario de obras havia prometido que iria fazer o ramal e 
nada foi feito ainda e pediu que o mesmo cumpra o que prometeu pois as chuvas estão chegando. 
Finalizou sua fala agradecendo a Deus por tudo. Em seguida a palavra foi facultada ao Vereador 
JUNIL FARO o qual deu bom dia a todos e a todas. Agradeceu a Deus pela oportunidade. Disse que 
usou a tribuna para parabenizar os colegas Vereadores pelo trabalho árduo que tiveram durante a 
semana. E que o trabalho do Vereador esta sendo feito. Pediu para a comissão de educação apurar 

• um fato que lhe foi comunicado que na escola SANTA ROSA os professores estão. Foi facultada a 
palavra a Vereadora MARIA NILDA que iniciou sua fala agradecendo ao Deus da vida por estar na 
tribuna mais uma vez e saudou os Vereadores e a plateia presente. Agradeceu aos colegas 
vereadores pela participação nos trabalhos ocorridos na Câmara durante a semana, referindo-se a 
discussão do PPA, entre outros. Parabenizou o executivo também por ter enviado os Projetos para 
esta casa, uma vez que são de muita relevância para o município. Agradeceu ao Presidente da Casa 
por estar conduzindo os trabalhos de discussão do PPA e LOM com sabedoria. Agradeceu ao 
prefeito pelo empenho com relação a recuperação de alguns ramais do interior e disse que as 
maquinas estão na região dos quilombolas, inclusive o ramal bom futuro estava sendo 
recuperado. Referiu-se ao ramal do sitio bosque que estava sim todo reformado. Em continuidade 
o Senhor Presidente facultou a palavra ao Vereador GERSON DOURÃO que saudou a todos os 
presentes. Iniciou sua fala dizendo que iria tratar de dois temas e que esperava ser compreendido 

• por todos pois estava apenas fazendo o seu papel como Vereador, uma vez que garantir as 
politicas publicas é mais que um direito de cada cidadão e um dever de quem foi eleito pelo povo. 
Fez um relato de que um grupo de pessoas lhe perguntaram algo mas que não teve como 
responder pois se tratava de um comentário de que haveria uma redução no quadro de médicos 
especialistas no município de Moju e segundo esse comunicado questionou como ficaria a situação 
da população mojuense. Pois se tratava de profissionais de difícil acesso. Pediu que o parlamento 
pudesse averiguar e se posicionar com relação ao caso. Falou sobre o código tributário do 
município e que dentro desse documento trata-se da iluminação pública. E segundo o técnico que 
veio prestar esclarecimentos com relação a esse caso, disse que, para o municipio continuar 
mantendo-se terá que aumentar as taxas de iluminação ou adquirir lâmpadas especificas para a 
redução de gastos e as mesmas foram propostas por uma empresa já certa, uma vez que as 
referidas lâmpadas são mais econômicas. Disse que é do conhecimento de todos o que a 
concessionaria equatorial vem fazendo com o povo, ou seja, vem usurpando o povo em geral, uma 
vez que ninguém esta contente com relação as multas que vem ocorrendo com relação a essas 
usurpações. Disse que o parlamento não poderá aprovar um documento com essas informações 
sem que haja uma totalidade em sua veracidade. No aparte a Vereadora KELLY disse que irá 
fiscalizar as obras do ramal Bom futuro, que segundo informações da vereadora nega estava 
sendo recuperado. Em seguida o Vereador Gerson agradeceu a todos pela atenção. Naquele 
momento foi facultada a palavra ao Vereador DURVAL PANTOJA que disse que gostaria de 
agradecer o senhor Prefeito por estar recuperando o Ramal do Bosque, pois juntamente com o 
Vereador Andre, sentia-se satisfeito com aquele trabalho e disse que estava muito bonito. 

. Agradeceu o prefeito por terem chegado até o outro lado do jambuaçu e que estava tendo uma 
ação de tapa buracos na rodovia dos quilombolas. E que pretendem chegar ate a pernasul, 
incluindo Santana do Baixo, Lavra, São João e outros. E disse que estava ouvindo os discursos e 
que enquanto parlamentar estava desde 2005 neste poder, e que um dos papéis do vereador é 
averiguar e trazer informações para esta casa, mas que essas informações sejam corretas, 
referindo-se a fala do Vereador Junil Faro com relação a "coleta" para merenda das crianças na 
escola Santa Rosa, pois o mesmo não estava acreditando. Ficou preocupado e fez uma apelo a 
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esa diretora que solicitasse informações da Secretaria de Educação e da Comissão de educaçã4 
esta Casa com relação ao caso. No aparte o Vereador Gerson Dourão disse que fiscalizou alguma 
colas no interior e de todas as escolas que visitou a maioria estava na oitava remessa mas qu 
tava preocupado com a quantidade de dias para os quais a merenda merenda é enviada 
)mente numa escola foi para 12 dias e que era insuficiente para atender a demanda pois est, 
minuindo a quantidade de dias. No aparte o Vereador Junil Faro disse que também não estav, 
reditando no caso da "coleta pra merenda" na escola santa Rosa, por isso pediu providências 
mração. Em seguida o Vereador Durval fez um breve relato com relação a empresa equatoria 
lquele momento nada mais havendo a tratar o senhor Presidente deu por encerrada a present,
essão e para constar mandou lavrar a presente ata que vai assinada pelo Presidente, Vice 
•esidente, Secretário e demais Vereadores presentes na referida Sessão, depois de lida, achad, 
evidamente conforme e aprovada. 

• PLENÁRIO OSCAR CORREA DE MIRANDA - MOW/PA, 24 DE NOVEMBRO DE 2017 

LEANDRO HENRIQLIs'E,CA SO DA ROCHA 
Pfesidenle 

ANTÔNIO CARLOS D SOUZA CASTRO 
Vice-Presidente 

WAL ER P ià 1CO-DA SILVA 
Secretário 

VEREADORES: 

)1 Alexandre de Lima Menezes 
Andre Luiz Peres Natividade 

1)3- Antônio Carlos de Souza Castro 
1)4- Aurino Alves Pereira 
1)5- Cimira Eulália da Cruz Souza 
36- Dilcirene Trindade Martins 
37- Dionete Moraes Peniche 
8- Durval Pantoja da Rocha 

39- Gerson Dourão da Costa 
10- Junil Ramos Faro 
li- 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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