
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU 
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE NIOJU, ESTADO DO PARÁ, 

19 LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 

27 DE ABRIL DE 2018, AS 09:00 HORAS. 

Às nove horas do dia 27 (vinte e sete) 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 Vereador 
Antônio Carlos de Souza Castro, presidente em exercício, que obedecendo as 
formalidades legais e regimentais em vigor, solicitou que o senhor secretário 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 , Antônio Carlos de Souza Castro - PSDB, Aurino Alves Pereira - 
PMDB, Dilcirene Trindade Martins - P7'C, Dionete Moraes Peniche - PSC, Durval 
Pantoja da Rocha - PSD , Gerson Dourão da Costa - PC do B, Junil Ramos Faro - 
PV, Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida - PHS , Laércio Martins dos Santos- PR, 
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 o senhor 
presidente solicitou a Vereadora Dilcirene Trindade Martins que ocupasse a Vice 
presidência em exercício. Em seguida foi feita a Leitura do Expediente constante da 
Pauta na ordem do dia assim discriminado: Requerimento n°048/218, de autoria da 
mesa diretora, solicitando a realização das sessões da Câmara Municipal de Moju no 
Auditório Municipal no período de 30 de abril a 30 de maio de 2018, enquanto são 
finalizados os trabalhos de reforma do atual prédio da Câmara Municipal. 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 - Andre Luiz 
Peres da Natividade - PRB , Antônio Carlos de Souza Castro - PSDB, Aurino Alves 
Pereira - PMDB, Dilcirene Trindade Martins - P7'C, Dionete Moraes Peniche - PSC, 
Durval Pantoja da Rocha - SD, Gerson Dourão da Costa - PC do B, Junil Ramos 
Faro - PV, Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida - PHS , Laércio Martins dos 
Santos- PR, 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 Requerimento n° 048/218, de autoria da mesa diretora, 
solicitando a realização das sessões da Câmara Municipal de Moju no Auditório 
Municipal no período de 30 de abril a 30 de maio de 2018, enquanto são finalizados os 
trabalhos de reforma do atual prédio da Câmara Municipal. Não havendo discussão o 
mesmo foi submetido a votação sendo aprovado por unanimidade. Neste momento foi 
lida a justificativa da Vereadora Cimira Eulália. Em questão de ordem o Vereador 
Alexandre Menezes pediu permissão para ausentar-se da sessão. Passando para o 
EXPEDIENTE ORAL o senhor presidente facultou apalavra a vereadora Kelly Fernanda 
da Silva F. de Almeida - PHS, que iniciou sua fala cumprimentando a todos e falou 
sobre o que aconteceu nessa semana e disse que tem voz e mandato pois foi eleita pelo 
povo e pode falar o que quiser na tribuna e coloca o que quiser no face pois é seu e 
sempre respeitou os vereadores e todos, mais tem um grupinho de pessoas que não o 
respeita, e uma pessoa desse grupo falou que essa vereadora não é mojuense, e quando 
abre a boca na tribuna não representa o Moju, mas disse que seu título é de Moju, mora 
aqui e foi eleita pelo povo do Moju, e disse pra essa pessoa o respeitar. Disse que fica 
muito triste com essa situação, pois a Câmara de uns dias pra cá ta meio bagunçada, e 
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está muito triste pois a opinião das pessoas tem que ser respeitada. Pediu desculpa aos 
vereadores se algum dia falou alguma coisa que os ofendesse, e espera respeito pois foi 
eleita pelo povo de Moju. Dando prosseguimento o senhor presidente facultou a palavra 
ao Vereador Durval Pantoja da Rocha - SD, que cumprimentou a todos e se solidarizou 
com a vereador Kelly na questão do face pois já sofreu essa situação infelizmente a Lei 
nessa questão é muito branda. Disse que na questão de vaias e aplausos, já levou vais 
várias vezes nesta casa, mas infelizmente a política é assim. Parabenizou o presidente 
interino Vereador Castro. Disse que o poder legislativo tem que ser um poder 
independente e parabenizou também o ex presidente e hoje prefeito interino Leandro 
Henrique. Disse que é importante fazer as pessoas de fora respeitar por que os 
vereadores tem mandato. Disse que o poder legislativo a partir de hoje a tendência é ser 
um poder independente e estando sempre ao lado do poder executivo para poder ajudar 
o prefeito que tem uma meta de trabalhar até o dia 24 de junho e comandar a realização 
das novas eleições. Agradeceu a todos os vereadores e ao ex prefeito por que deixou seu 
legado e fez algo de bom. Disse que vão começar as batalhas, mas que fiquem lá fora. Em 
seguida o senhor presidente facultou a palavra a vereadora Maria Nilda Pacheco 
Bitencourt - PSDB, que cumprimentou a todos e agradeceu a Deus pelo oportunidade 
de estar nesta casa. Disse que é solidária à Vereadora Kelly no que ele expôs em relação 
ao face, e é uma grande mulher e está do lado de um grande homem que é o Pai-du-céu 
o qual essa vereadora tem um grande respeito e disse que quando se mexe com um 
vereador se mexe com todos. Disse que o ex vereador Cleto foi um grande professor seu 
sempre lhe orientando e uma das primeiras coisas que ele lhe disse foi que deveria 
respeitar seu colega vereador com exceção de quando for muito necessário e essa 
vereadora tem respeitado até hoje. Disse que acredita que todos os vereadores que estão 
nesta casa é porque o povo quis Disse aos vereadores aos vereadores que estão 
compondo a mesa que possam levar os trabalhos desse poder em frente que podem 
contar com essa vereadora pra levar o melhor pro povo de Moju. Disse que o prefeito Ié-Ié 
foi vereador e como prefeito representou o município de Moju muito bem que hoje tem 
outra cara. Parabenizou o prefeito interino Leandro pois é um jovem que tem muito a 
trabalhar pelo município e já mostrou sua competência. Disse que juntos podem fazer 
um Moju melhor. Pediu que o Divino Espírito Santo possa colocar na cabeça década um 
que possa valorizar a pessoa que realmente conhece nossa realidade e está todo dia no 
município. Disse que pede a Deus e ao Divino Espírito Santo reflexão ao povo de Moju e 
aos grupos políticos que possam fazer justiça pelo melhor do povo. Dando 
prosseguimento e senhor presidente facultou a palavra ao vereador Gerson Dourão da 
Costa - PC do B, que cumprimentou a todos e falou do seu repúdio ao que se refere do 
que a vereadora Kelly citou e disse que são ataques covardes de pessoas que o conhecem 
e sabem de seu trabalho em defesa dos trabalhadores principalmente os da educação, 
são pessoas que usam o face deforma tendenciosa fazendo fala pra denegrir sua imagem. 
Disse que fez discussões incansáveis do atual plano de carreira e se não avançou muito 
tem que ser debitado ao governo e não ao sindicato. Disse que vê pessoas se referindo a 
sua pessoa como se fosse vereador anterior a 2016, e já viu cobrança de outras situações 
que não cabe a sua pessoa. Solicitou informação formalmente da secretaria desta casa e 
a vereadora Dilcirene como presidente da comissão de educação se alguma vez o 
vereador Gerson Dourão veio até a tribuna e se há registro em Ata, pedir destrato dos 
servidores do município de Moju, solicitou também que a secretaria fizesse levantamento 
se existe algum requerimento com esse mesmo assunto. Disse que provavelmente 
encontrarão ãudio seu fazendo cobranças dos direitos dos trabalhadores inclusive dos 
contratados. Solicitou que a secretaria desta casa e a comissão de educação 
encaminhassem á secretaria de educação e as demais secretarias se há algum pedido 
desse vereador de destrato de trabalhadores. Disse que já procurou o Ministério Público 
e a delegacia para que sejam feitos reparos cíveis e políticos ao que estão fazendo em 
relação a sua pessoa, falou que parece que algumas pessoas se desesperaram com a 
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possibilidade de ser candidato a prefeito ou a vice. Disse que tem uma tranqüilidade 

muito grande pois tem um mandato que é do povo e assumiu um compromisso e vai 

cumprir doa a quem doer, esteja no poder Deodoro, Leandro, Maria Nilda, Nilma, esteja 

no poder quem for esse vereador jamais vai se omitir de cobrar o direito do trabalhador. 

Disse que nunca fez parte de nenhum governo, no governo da Ana Júlia foi convidado 

pra ir pra SEDUC, no governo do Iram foi convidado pra ir pra secretaria de educação e 

não foi, convidado quatro vezes pelo governo do Ié-Ié pra ir pra secretaria de educação e 

não aceitou, porque tem um lado muito bem definido e uma convicção de que não se 

constrói uma sociedade justa sem que a classe trabalhadora se organize e faça cobrança 

daquilo que lhe é de direito. Disse que o mandato de vereador amplia uma discussão que 

já vem fazendo desde 1998 como estudante, e participou de todas as greves feitas pelos 

trabalhadores da educação no estado, de todos os atos feitos pelos municípios do baixo 

Tocantins, participou da construção do plano de carreira dos nove municípios do baixo 

Tocantins, então como um camarada que tem uma vida dessa e que respira o movimento 

de uma hora pra outra vai começar solicitar retirada de trabalhadores, quem era o 
prefeito era o Deodoro Pantoja da Rocha e cabia a ele contratar o que a legislação 
permitia,nenhum vereador tem a competência de contratar. Disse que a Câmara 
enquanto fiscal deveria encontrar alguma coisa, mas desconhece que alguém tenha feito 
isso. Disse que há um processo de investigação eleitoral, e disseram que esse vereador é 
parte do processo, mas não conhecia o processo, tomou conhecimento do processo 
genérico, quem fez isso foi a assessoria jurídica. Disse que é de uma covardia muito 
grande o que ta se fazendo e sua fala foi cobrar direito de trabalhador, e publicaram no 
face outra coisa contrária e inclusive tem secretário do governo lá se manifestando e isso 
é covardia. Disse que precisa se manifestar de forma legal e respeitando as pessoas e 
conversou com o deputado do seu partido Nélio Costa que vai fazer cobranças na 
Assembléia Legislativa em defesa desse vereador o do parido, pois foram atacados por 
um dos coordenadores do SIMTEPP dizendo que o PC do B é capacho de mandato de 
deputados desse município e isso não é verdadeiro, pois o PC do B tem cem anos de 
existência e postura muito bem definida e não se toma nenhuma decisão sem ouvir sua 
base. Disse que todos nós temos uma convicção política e isso é um direito, mas não 
acha que os meios justificam os fins, o que tem que justificar é o meio da ética e do 
respeito às pessoas. Disse que na próxima sessão entrará com requerimento nessa casa 
para que seja feita uma audiência pública para discutir os limites da internet pra coibir 
uma série de fake News que estão atacando a vida das pessoas e fazendo com que muitas 
informações que são publicadas são muito difíceis de serem desfeitas. Dando 
prosseguimento o senhor presidente facultou a palavra ao Vereador Walber Pacheco 
Silva - SD, que cumprimentou a todos, deu boas vindas ao presidente. Disse que foi 
frisado por vários vereadores a questão do respeito que não ta tendo nesse momento 
cada um ta olhando seu lado na política mojuense, e é solidário com a vereador Kelly. 
Disse que estamos no momento muito triste pois não pode ter opinião própria em relação 
a política mojuense por que está traindo, se fala bem do Ié-Ié é porque ta puxando o saco 
e se fala bem do Iram é por que ta traindo, mas acha que vem primeiramente a 
democracia e jamais vai ser hipócrita do Ié-Ié ta fazendo a coisa errada e defender, por 
que tem um pensamento politico.disse que está se passando por uma situação e pediu 
pra se isolar dentro de casa em relação a política de Moju, pois não tem interesse em ser 
candidato a prefeito e a eleição não é pra vereador e sim para prefeito quem tem que 
fazer campanha é quem é candidato, mas no momento que se isolou em casa passou a 
ser o traíra da história, tem secretário que falou que ele já tinha pulado pro outro lado e 
isso não existe, mas se quiser defender o partido da Nilma Lima é uma coisa sua, que 
respeite, assim como defendeu o PSDB na época do parola e saiu pra defender o Iran e 
depois saiu pra defender a campanha do Ié-Ié porque acha que ia ser o melhor pra Moju 
naquele momento. Disse que dentro dessa casa tem que se manter o respeito, 
parabenizou a fala dos vereadores que o antecederam, e a política tem que ser feita no 
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palanque. Disse que se sabe como a política do Moju é acirrada, e pediu a Deus que tudo 
saia da melhor forma, que vença quem o povo vai querer que fique, e pediu que se 
mantenha a união nessa casa pra passar esse período que Moju ta vivendo, que é um 
momento histórico. Nesse momento o presidente Antonio Carlos de Souza Castro, 
passou a presidência para a vice presidente, para poder fazer uso da palavra, e iniciou 
sua fala cumprimentando a todos e agradeceu a Deus pela oportunidade de estar 
assumindo interinamente esse poder. Parabenizou o presidente dessa casa que agora 
está prefeito interino, por ter conduzido esse poder com muita transparência e 
responsabilidade. Elogiou o ex prefeito e em sua concepção sempre prefeito Ié-Ié pela 
condução dos trabalhos com responsabilidade no município de Moju. Disse que como 
presidente interino desta casa quer se colocar a disposição dom povo de Moju, pois esta 
casa é a casa do povo e pediu o apoio de todos os vereadores. Disse que esteve em 
reunião com a assessoria jurídica para obter informações de como ficará composta a 
mesa desta casa em relação a vice presidência. Disse que vai trabalhar juntamente com o 
prefeito interino.Pediu ao Divino Espírito Santo que possa o iluminar para conduzir esta 
casa da melhor forma possível. Nesse momento 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, 27/04/2018. 

Antônio Carlos de Souza Castro 
Presidente em exercício 

Dilcirene Trindade Martins 
Vice-Presidente em exercício 

Walber Pacheco Silva 
Secretário 

Vereadores: 

Alexandre de Lima Menezes - PT Gerson Dourão da Costa - PC do B 

Andre Luiz P. da Natividade - PRB Junil Ramos Faro - PV 

Antônio Carlos de S. Castro - PSDB Kelly Fernanda da S. F. de Almeida - PHS 

Aurino Alves Pereira - PMDB Laércio Martins dos Santos - PR 

Dilcirene Trindade Martins - PTC Maria Nilda P. Bitencourt - PSDB 

Dionete Moraes Penhiche Walber Pacheco Silva - SD 

Durval Pantoja da Rocha - PSD 
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 

19 a LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 

27 DE ABRIL DE 2018, AS 09:00 HORAS. 

Às nove horas do dia 27 (vinte e sete) 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 Vereador 
Antônio Carlos de Souza Castro, presidente em exercício, que obedecendo as 
formalidades legais e regimentais em vigor, solicitou que o senhor secretário 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 , Antônio Carlos de Souza Castro - PSDB, Aurino Alves Pereira - 
PMDB, Dilcirene Trindade Martins - PTC, Dionete Moraes Peniche - PSC, Durval 
Pantoja da Rocha - PSD , Gerson Dourão da Costa - PC do B, Junil Ramos Faro - 
PV, Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida - PHS , Laércio Martins dos Santos- PR, 
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 o senhor 
presidente solicitou a Vereadora Dilcirene Trindade Martins que ocupasse a Vice 
presidência em exercício. Em seguida foi feita a Leitura do Expediente constante da 
Pauta na ordem do dia assim discriminado: Requerimento n°048/218, de autoria da 
mesa diretora, solicitando a realização das sessões da Câmara Municipal de Moju no 
Auditório Municipal no período de 30 de abril a 30 de maio de 2018, enquanto são 
finalizados os trabalhos de reforma do atual prédio da Câmara Municipal. 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 - P7 Andre Luiz 
Peres da Natividade - PRB , Antônio Carlos de Souza Castro - PSDB, Aurino Alves 
Pereira - PMDB, Dilcirene Trindade Martins - P7'C, Dionete Moraes Peniche - PSC, 
Durval Pantoja da Rocha - SD, Gerson Dour ão da Costa - PC do B, Junil Ramos 
Faro - PV, Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida - PHS , Laércio Martins dos 
Santos- PR, 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 Requerimento n° 048/218, de autoria da mesa diretora, 
solicitando a realização das sessões da Câmara Municipal de Moju no Auditório 
Municipal no período de 30 de abril a 30 de maio de 2018, enquanto são finalizados os 
trabalhos de reforma do atual prédio da Câmara Municipal. Não havendo discussão o 
mesmo foi submetido a votação sendo aprovado por unanimidade. Neste momento foi 
lida a justificativa da Vereadora Cimira Eulália. Em questão de ordem o Vereador 
Alexandre Menezes pediu permissão para ausentar-se da sessão. Passando para o 
EXPEDIENTE ORAL o senhor presidente facultou apalavra a vereadora Kelly Fernanda 
da Silva F. de Almeida - PHS, que iniciou sua fala cumprimentando a todos e falou 
sobre o que aconteceu nessa semana e disse que tem voz e mandato pois foi eleita pelo 
povo e pode falar o que quiser na tribuna e coloca o que quiser no face pois é seu e 
sempre respeitou os vereadores e todos, mais tem um grupinho de pessoas que não o 
respeita, e uma pessoa desse grupo falou que essa vereadora não é mojuense, e quando 
abre a boca na tribuna não representa o Moju, mas disse que seu titulo é de Moju, mora 
aqui e foi eleita pelo povo do Moju, e disse pra essa pessoa o respeitar. Disse que fica 
muito triste com essa situação, pois a Câmara de uns dias pra cá ta meio bagunçada, 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@ig.com.br 



PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU 

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO 

está muito triste pois a opinião das pessoas tem que ser respeitada. Pediu desculpa aos 
vereadores se algum dia falou alguma coisa que os ofendesse, e espera respeito pois foi 
eleita pelo povo de Moju. Dando prosseguimento o senhor presidente facultou a palavra 
ao Vereador Durval Pantoja da Rocha - SD, que cumprimentou a todos e se solidarizou 
com a vereador Kelly na questão do face pois já sofreu essa situação infelizmente a Lei 
nessa questão é muito branda. Disse que na questão de vaias e aplausos, já levou vais 
várias vezes nesta casa, mas infelizmente a política é assim. Parabenizou o presidente 
interino Vereador Castro. Disse que o poder legislativo tem que ser um poder 
independente e parabenizou também o ex presidente e hoje prefeito interino Leandro 
Henrique. Disse que é importante fazer as pessoas de fora respeitar por que os 
vereadores tem mandato. Disse que o poder legislativo a partir de hoje a tendência é ser 
um poder independente e estando sempre ao lado do poder executivo para poder ajudar 
o prefeito que tem uma meta de trabalhar até o dia 24 de junho e comandar a realização 
das novas eleições. Agradeceu a todos os vereadores e ao ex prefeito por que deixou seu 
legado e fez algo de bom. Disse que vão começar as batalhas, mas que fiquem lá fora. Em 
seguida o senhor presidente facultou a palavra a vereadora Maria Nilda Pacheco 
Bitencourt - PSDB, que cumprimentou a todos e agradeceu a Deus pelo oportunidade 
de estar nesta casa. Disse que é solidária à Vereadora Kelly no que ele expôs em relação 
ao face, e é uma grande mulher e está do lado de um grande homem que é o Pai-du-céu 
o qual essa vereadora tem um grande respeito e disse que quando se mexe com um 
vereador se mexe com todos. Disse que o ex vereador Cleto foi um grande professor seu 
sempre lhe orientando e uma das primeiras coisas que ele lhe disse foi que deveria 
respeitar seu colega vereador com exceção de quando for muito necessário e essa 
vereadora tem respeitado até hoje. Disse que acredita que todos os vereadores que estão 
nesta casa é porque o povo quis Disse aos vereadores aos vereadores que estão 
compondo a mesa que possam levar os trabalhos desse poder em frente que podem 
contar com essa vereadora pra levar o melhor pro povo de Moju. Disse que o prefeito Ié-Ié 
foi vereador e como prefeito representou o município de Moju muito bem que hoje tem 
outra cara. Parabenizou o prefeito interino Leandro pois é um jovem que tem muito a 
trabalhar pelo município e já mostrou sua competência. Disse que juntos podem fazer 
um Moju melhor. Pediu que o Divino Espírito Santo possa colocar na cabeça década um 
que possa valorizar a pessoa que realmente conhece nossa realidade e está todo dia no 
município. Disse que pede a Deus e ao Divino Espírito Santo reflexão ao povo de Moju e 
aos grupos políticos que possam fazer justiça pelo melhor do povo. Dando 
prosseguimento e senhor presidente facultou a palavra ao vereador Gerson Dourão da 
Costa - PC do B, que cumprimentou a todos e falou do seu repúdio ao que se refere do 
que a vereadora Kelly citou e disse que são ataques covardes de pessoas que o conhecem 
e sabem de seu trabalho em defesa dos trabalhadores principalmente os da educação, 
são pessoas que usam o face deforma tendenciosa fazendo fala pra denegrir sua imagem. 
Disse que fez discussões incansáveis do atual plano de carreira e se não avançou muito 
tem que ser debitado ao governo e não ao sindicato. Disse que vê pessoas se referindo a 
sua pessoa como se fosse vereador anterior a 2016, e já viu cobrança de outras situações 
que não cabe a sua pessoa. Solicitou informação formalmente da secretaria desta casa e 
a vereadora Dilcirene como presidente da comissão de educação se alguma vez o 
vereador Gerson Dourão veio até a tribuna e se há registro em Ata, pedir destrato dos 
servidores do município de Moju, solicitou também que a secretaria fizesse levantamento 
se existe algum requerimento com esse mesmo assunto. Disse que provavelmente 
encontrarão audio seu fazendo cobranças dos direitos dos trabalhadores inclusive dos 
contratados. Solicitou que a secretaria desta casa e a comissão de educação 
encaminhassem á secretaria de educação e as demais secretarias se há algum pedido 
desse vereador de destrato de trabalhadores. Disse que já procurou o Ministério Público 
e a delegacia para que sejam feitos reparos cíveis e políticos ao que estão fazendo em 
relação a sua pessoa, falou que parece que algumas pessoas se desesperaram com a 
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possibilidade de ser candidato a prefeito ou a vice. Disse que tem uma tranqüilidade 
muito grande pois tem um mandato que é do povo e assumiu um compromisso e vai 
cumprir doa a quem doer, esteja no poder Deodoro, Leandro, Maria Nilda, Nilma, esteja 
no poder quem for esse vereador jamais vai se omitir de cobrar o direito do trabalhador. 
Disse que nunca fez parte de nenhum governo, no governo da Ana Júlia foi convidado 
pra ir pra SEDUC, no governo do Iram foi convidado pra ir pra secretaria de educação e 
não foi, convidado quatro vezes pelo governo do Ié-Ié pra ir pra secretaria de educação e 
não aceitou, porque tem um lado muito bem definido e uma convicção de que não se 
constrói uma sociedade justa sem que a classe trabalhadora se organize e faça cobrança 
daquilo que lhe é de direito. Disse que o mandato de vereador amplia uma discussão que 
já vem fazendo desde 1998 como estudante, e participou de todas as greves feitas pelos 
trabalhadores da educação no estado, de todos os atos feitos pelos municípios do baixo 
Tocantins, participou da construção do plano de carreira dos nove municípios do baixo 
Tocantins, então como um camarada que tem uma vida dessa e que respira o movimento 
de uma hora pra outra vai começar solicitar retirada de trabalhadores, quem era o 
prefeito era o Deodoro Pantoja da Rocha e cabia a ele contratar o que a legislação 
permitia,nenhum vereador tem a competência de contratar. Disse que a Câmara 
enquanto fiscal deveria encontrar alguma coisa, mas desconhece que alguém tenha feito 
isso. Disse que há um processo de investigação eleitoral, e disseram que esse vereador é 
parte do processo, mas não conhecia o processo, tomou conhecimento do processo 
genérico, quem fez isso foi a assessoria jurídica. Disse que é de uma covardia muito 
grande o que ta se fazendo e sua fala foi cobrar direito de trabalhador, e publicaram no 
face outra coisa contrária e inclusive tem secretário do governo lá se manifestando e isso 
é covardia. Disse que precisa se manifestar de forma legal e respeitando as pessoas e 
conversou com o deputado do seu partido Nélio Costa que vai fazer cobranças na 
Assembléia Legislativa em defesa desse vereador o do parido, pois foram atacados por 
um dos coordenadores do SIMTEPP dizendo que o PC do B é capacho de mandato de 
deputados desse município e isso não é verdadeiro, pois o PC do B tem cem anos de 
existência e postura muito bem definida e não se toma nenhuma decisão sem ouvir sua 
base. Disse que todos nós temos uma convicção política e isso é um direito, mas não 
acha que os meios justificam os fins, o que tem que justificar é o meio da ética e do 
respeito às pessoas. Disse que na próxima sessão entrará com requerimento nessa casa 
para que seja feita uma audiência pública para discutir os limites da internet pra coibir 
uma série de fake News que estão atacando a vida das pessoas e fazendo com que muitas 
informações que são publicadas são muito difíceis de serem desfeitas. Dando 
prosseguimento o senhor presidente facultou a palavra ao Vereador Walber Pacheco 
Silva - SD, que cumprimentou a todos, deu boas vindas ao presidente. Disse que foi 
frisado por vários vereadores a questão do respeito que não ta tendo nesse momento 
cada um ta olhando seu lado na política mojuense, e é solidário com a vereador Kelly. 
Disse que estamos no momento muito triste pois não pode ter opinião própria em relação 
a política mojuense por que está traindo, se fala bem do Ié-Ié é porque ta puxando o saco 
e se fala bem do Iram é por que ta traindo, mas acha que vem primeiramente a 
democracia e jamais vai ser hipócrita do Ié-Ié ta fazendo a coisa errada e defender, por 
que tem um pensamento político.disse que está se passando por uma situação e pediu 
pra se isolar dentro de casa em relação a política de Moju, pois não tem interesse em ser 
candidato a prefeito e a eleição não é pra vereador e sim para prefeito quem tem que 
fazer campanha é quem é candidato, mas no momento que se isolou em casa passou a 
ser o traíra da história, tem secretário que falou que ele já tinha pulado pro outro lado e 
isso não existe, mas se quiser defender o partido da Nilma Lima é uma coisa sua, que 
respeite, assim como defendeu o PSDB na época do parola e saiu pra defender o Iran e 
depois saiu pra defender a campanha do lê-lê porque acha que ia ser o melhor pra Moju 
naquele momento. Disse que dentro dessa casa tem que se manter o respeito, 
parabenizou a fala dos vereadores que o antecederam, e a política tem que ser feita no 
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palanque. Disse que se sabe como a política do Moju é acirrada, e pediu a Deus que tudo 
saia da melhor forma, que vença quem o povo vai querer que fique, e pediu que se 
mantenha a união nessa casa pra passar esse período que Moju ta vivendo, que é um 
momento histórico. Nesse momento o presidente Antonio Carlos de Souza Castro, 
passou a presidência para a vice presidente, para poder fazer uso da palavra, e iniciou 
sua fala cumprimentando a todos e agradeceu a Deus pela oportunidade de estar 
assumindo interinamente esse poder. Parabenizou o presidente dessa casa que agora 
está prefeito interino, por ter conduzido esse poder com muita transparência e 
responsabilidade. Elogiou o ex prefeito e em sua concepção sempre prefeito Ié-Ié pela 
condução dos trabalhos com responsabilidade no município de Moju. Disse que como 
presidente interino desta casa quer se colocar a disposição dom povo de Moju, pois esta 
casa é a casa do povo e pediu o apoio de todos os vereadores. Disse que esteve em 
reunião com a assessoria jurídica para obter informações de como ficará composta a 
mesa desta casa em relação a vice presidência. Disse que vai trabalhar juntamente com o 
prefeito interino.Pediu ao Divino Espírito Santo que possa o iluminar para conduzir esta 
casa da melhor forma possível. Nesse momento 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 Mirand. - Moju / PA, 27/04/2018. 
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