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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, 
20a LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 14 
DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 09:00 HORAS. 

• 

• 

Às nove horas do dia 14 (QUATORZE) 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 seu Titular Vereador LEANDRO HENRIQUE CARDOSO 
DA ROCHA que obedecendo as formalidades legais e regimentais em vigor 
solicitou ao Senhor Vice Presidente 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 MENEZES - PT; ANDRE LUIZ PERES 
NATIVIDADE - PRB; ANTONIO CARLOS DE SOUZA CASTRO - PSDB; AURINO ALVES 
PEREIRA - PMDB; CIMIRA EULALIA; DILCIRENE TRINDADE MARTINS - PSC; 
DIONETE MORAES PENICHE - PSC; DURVAL PANTOJA DA ROCHA; JUNIL RAMOS 
FARO - PV; KELLY FERNANDA DA SILVA FELIX DE ALMEIDA - PHS; LAERCIO 
MARTINS DOS SANTOS; 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.082/2018, de autoria do Vereador Durval 
Pantoja da Rocha, solicitando a limpeza do Cemitério Santa Helena; Requerimento 
n. 089/2018, de autoria da vereadora Maria Nilda P. Bitencourt, solicitando a 
Reforma da Escola localizada na Comunidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro; 
Requerimento n. 091/2018, de autoria dos Vereadores: Durval Pantoja, Walber 
Pacheco, Maria Nilda e Leandro Henrique, solicitando informações do Executivo 
com relação a Folha de pagamento e Relação de servidores; Requerimento n. 
093/2018, de autoria do Vereador Laercio Martins dos Santos, solicitando a 
Implantação de Placas informando os horários de saída dos ônibus do interior; 
Requerimento n. 094/2018, de autoria do Vereador Andre Luiz Peres da 
Natividade, solicitando a reforma da Escola Municipal de Ens. Fundamental Alberto 
Gomes da Costa, Ramal do Água-Pé e a Construção de 01 (um) refeitório na 
referida Escola; Requerimento n. 095/2018, de autoria da Vereadora Dionete 
Moraes Peniche, solicitando a construção de 01 (um) sistema de Esgoto na Rua 
Lauro Sodré, bairro Parolândia, nesta Cidade; Correspondência da Secretaria 
Municipal de Segurança. Passando para a ordem do dia foi feita a chamada para 
verificação de quórum sendo constatada a presença dos seguintes Senhores 
Vereadores: ALEXANDRE DE LIMA MENEZES - PT; ANDRE LUIZ PERES 
NATIVIDADE - PRB; ANTONIO CARLOS DE SOUZA CASTRO - PSDB; AURINO ALVES 
PEREIRA - PMDB; CIMIRA EULALIA; DILCIRENE TRINDADE MARTINS - PSC; 
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DIONETE MORAES PENICHE - PSC; DURVAL PANTOJA DA ROCHA; JUNIL RAMOS 
FARO - PV; KELLY FERNANDA DA SILVA FELIX DE ALMEIDA - PHS; LAERCIO 
MARTINS DOS SANTOS; LEANDRO HENRIQUE CARDOSO DA ROCHA - PSDB; 
MARIA NILDA PACHECO BITENCOURT - PSDB e WALBER PACHECO SILVA - SD. 
Em questão de ordem o Vereador Junil Faro justificou a ausência do Vereador 
Gerson Dourão na presente sessão. a Mesa Diretora acatou a justificativa. Em 
seguida o Senhor Presidente submeteu 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. 082/2018. Foi discutido pelo autor da matéria. E m seguida foi 
aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente submeteu a discussão e votação o 
Requerimento n. 089/2018, foi discutido pela sua autora e em seguida aprovado 
por unanimidade. O Sr. Presidente submeteu a discussão e votação o 
Requerimento n. 091/2018. Foi discutido pelos Vereadores Durval Pantoja, Junil 
Faro, Walber Pacheco, Leandro Henrique, André Natividade, que pediu para incluir 
seu nome na referida matéria como também sugeriu que sejam solicitadas 
informações sobre as faltas de professores na Educação Especial. Foi discutido 
ainda pelos Vereadores Maria Nilda, Dilcirene Martins, Alexandre Menezes, 
Antônio Carlos e Laercio Martins. Em seguida foi aprovado por unanimidade com a 
inclusão dos nomes dos Vereadores: Andre Natividade, Dionete Moraes e Antonio 
Carlos. O Sr. Presidente submeteu a discussão e votação o Requerimento n. 
093/2018, foi discutido apenas pelo autor da referida matéria. Em seguida foi 
aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente submeteu a discussão e votação o 
Requerimento n. 094/2018. Foi discutido pelo seu autor. Em seguida foi 
aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente submeteu a discussão e votação o 
Requerimento n. 095/2018. Foi discutido pela Vereadora autora da referida 
matéria. Em seguida foi aprovado por unanimidade. Passando pra o expediente 
oral a palavra foi facultada ao vereador Durval Pantoja da Rocha que saudou a 
todos com um cordial bom dia. Disse que estava na tribuna para fazer algumas 
cobranças principalmente na área da educação e pediu para que a comissão de 
educação da Câmara pudesse trabalhar auxiliando a secretária de educação no 
sentido de tomarem as providências com relação ao desabamento da caixa d água 
da escola Waldemar Henrique. Disse que a secretaria de obras não tinha sido 
acionada ainda. Pediu aos vereadores da situação para averiguar o referido caso 
junto com a secretaria de educação. Disse que algumas turmas até a presente data 
ainda não tinham sido contempladas com aula. Falou que estava indignado pela 
falta de pagamento de salários de alguns professores e fez um desabafo 
perguntando se tudo o que vinha acontecendo com relação a cortes de cargas 
horárias dos professores não era perseguição politica. Solicitou à presidência da 
Casa que designasse a Comissão de Educação para averiguar a situação. Agradeceu 
a população do município de Moju pelo apoio em prol de sua candidatura a 
Deputado Estadual. Em seguida o Senhor Presidente facultou a palavra ao 
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Vereador Alexandre Menezes que saudou a todos. Fez um relato sobre o processo 
das eleições. Falou também sobre as eleições suplementares onde a prefeita foi 
eleita e praticamente no outro dia foi empossada enfrentando o desafio de 
adequações no Executivo mas acreditava que as coisas iriam entrar nos trilhos, 
pois sabia da dificuldade de se montar um plano de governo e com um pouco de 
paciência tudo iria se ajustar mas que não era a favor de cortes de cargas horárias 
mas sim dos direitos do trabalhador. Mas que o governo estava se empenhando 
para concertar e corrigir as falhas e fazer a sua tarefa para a qual foi designado. 
Referiu-se às próximas eleições dizendo que os brasileiros estavam tendo a 
oportunidade de eleger os parlamentares estaduais e federais. Finalizou desejando 
um bom dia a todos e uma boa campanha aos candidatos. Em seguida a palavra foi 
facultada a Vereadora Dionete Moraes que iniciou sua fala comunicando que 
esteve na comunidade Bom Jesus, Ramal Primavera e deparou-se com uma triste 
situação com relação aos alunos que estão indo sem almoçar para a escola, devido 
o horário do transporte escolar. Solicitou que seja verificada a situação pois os 
alunos costumavam pegar o ônibus 12;30 e no entanto estavam indo as 09;00, não 
se sabe por quê houve a mudança de horário fazendo com que os alunos saiam de 
casa antes do almoço. Falou sobre uma solicitação sua com relação a vinda da 
gerência da Caixa Econômica a esta Casa para esclarecer algumas situações 
referente ao péssimo atendimento daquele órgão. Falou que no mês de junho 
solicitou uma audiência com os vereadores e o ministério publico e solicitou da 
câmara uma resposta com relação a esse pedido. Pediu a união dos vereadores 
para ajudar o povo. Ressaltou sobre sua indignação sobre sua situação funcional, 
dizendo que era professora efetiva desde 2010 e que não sabe onde está lotada até 
então e que não foi recebida na secretaria de educação e que seu salario do mês de 
agosto foi retido. Falou que tem médicos que não estão recebendo seus 
vencimentos. Alguns até deixaram de prestar serviço no ambulatório devido ao 
não pagamento de seus salários. Pediu que a situação fosse revista. Foi facultada a 
palavra a Vereadora Maria Nilda que agradeceu ao Deus da Vida pelo momento. 
Parabenizou a mudança que houve no STF. Pediu informações sobre o uma 
correspondência da Câmara enviada ao Executivo em 08.08 e que o atual governo 
fosse diferente até por que é uma mulher que está à frente do Poder Executivo 
Municipal. Solidarizou-se com o SINTEPP. Pediu aos colegas da situação que 
intervissem sobre a situação dos funcionários que perderam suas cargas horarias e 
até seus vencimentos, injustamente. E pediu que a Prefeita seja uma mulher que 
faça diferente por que a 'mulher' faz as coisas corretas. Falou que os poderes tem 
que respeitarem-se. Que todos são iguais. Falou sobre as eleições de outubro e 
agradeceu a todos pela atenção. Em questão de ordem a Vereadora Cimira pediu 
para retirar-se devido compromisso na sua comunidade. Em seguida a palavra foi 
facultada ao Vereador Walber Pacheco que iniciou sua fala dizendo que tinham 
muitas coisas acontecendo no município e referiu-se ao discurso do Vereador 
Alexandre quando se falou em "paciência". E falou como ter paciência diante da 
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situação de uma mãe que quer a educação para seu filho. E dirigiu-se ao Senhor 
Paulo Capoeira, dizendo que o mesmo é um covarde pois está zerando o contra-
cheque de funcionários. Inclusive da irmã do referido Vereador. Perguntou o 
motivo pelo qual estava tendo tal atitude. Fez um desabafo com relação a algumas 
pessoas e chamou-os de "ingessados". Disse que estava indignado com a situação. 
Relatou sobre uma visita no Posto medico onde uma mãe reclamava que não 
tinham feito a vacina em seu filho, sendo uma vacinação de campanha, pois só 
estavam distribuindo apenas 10 fichas. Falou do caso de um rapaz que chegou a 
óbito pelo fato de não ter sido transferido para Belém no momento devido, por 
conta de questões administrativas do hospital de Moju. Falou ainda sobre casos na 
assistência social, inclusive que encontrava-se fechada quando um cidadão 
precisou daquele órgão. Finalizou desejando bom dia a todos. Foi facultada a 
palavra ao Vereador Junil Faro que saudou a todos. Falou do Requerimento 
aprovado na casa na referida sessão, devido a fala de alguns vereadores que 
disseram que não havia entrado na casa requerimentos daquela natureza. Referiu-
se aos acontecimentos que o vereador Durval relatou e afirmou que isso são 
reflexos da má administração que passou. Que não fez uma obra de qualidade. E fez 
um comentário com relação ao papel dos vereadores da situação e oposição 
dizendo que tem que falar mesmo, relatar tudo o que vem acontecendo pois é a 
forma de se atingir o objetivo que á melhoria de vida da população. Naquele 
momento a palavra foi facultada ao vereador Leandro Henrique que saudou a 
todos. Iniciou dizendo que é fato de que o MDB quebrou o país com o governo 
Temer e disse hoje a mesma coisa estava acontecendo no município de Moju, com 
as eleições suplementares e disse que o comercio local estava parado pois não 
tinha recurso circulando pois o maior empregador e gerador de renda era a 
Prefeitura. Disse que sempre alertou para o retrocesso que seria causado. Falou 
sobre a educação do município. E parabenizou a administração passada pelo índice 
do IDEB. Disse que a gestão atual tinha que ter o mesmo compromisso que a gestão 
passada teve. Uma vez que a educação no momento passava por uma situação 
lamentável pois funcionários de 25 anos de funcionalismo estavam sendo 
prejudicados. Disse que não admitia tal atitude, com relação a redução de cargas 
horarias, feita por covardes que faziam aquilo com a população. Disse ser dever da 
administração publicar no portal da transparência tudo o que vem acontecendo no 
município mas que isso não vinha acontecendo e perguntou como fazer uma gestão 
onde se colocava uma secretária de fachada pois quem comandava a secretaria de 
educação era a cunhada ada atual Prefeita. E que aquilo era inadmissível. Falou da 
Assistência Social que era uma vergonha, um retrocesso, pois cidadãos estavam 
tendo seus benefícios cortados por conta da irresponsabilidade da atual 
administração. Disse que o Creas esteve no município e constatou que existe 
assistente social contratado mas que não estava registrado no conselho. Disse que 
não poderiam admitir aquele retrocesso. Concluiu dizendo que estariam juntos 
trabalhando para que a mudança acontecesse para melhor, como a segurança 
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publica vinha acontecendo. Agradeceu a todos. Em seguida o Senhor Presidente fez 
os encaminhamentos referente as solicitações da vereadora Dionete e Vereador 
Durval. Naquele momento al 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, ij PA., 14 de setembro de 2018. 

• 

LEANDRO HEN OSO DA ROCHA 
esi fite 

ANTONIO CARLOS DE SOUZA CASTRO 
Vice-Presidente 

WALBER ECO SILVA 
S cretário 

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 
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 

( tiOV.)
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