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PODER LEGISLAI NO 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU 

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 
20 LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 17 
DE AGOSTO DE 2018, ÀS 09:00 HORAS. 

Às nove horas do dia 17 (dezessete) do mês de agosto 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; 
DILCIRENE TRINDADE MARTINS - PSC; DIONETE MORAES PENICHE - PSC; 
GERSON DOURÃO DA COSTA - PC do B; JUNIL RAMOS FARO - PV; KELLY 
FERNANDA DA SILVA FELIX DE ALMEIDA - PHS; 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 N2 079/2018, 
de autoria dos Vereadores DURVAL PANTOJA DA ROCHA e MARIA NILDA P. 
BITENCOURT, solicitando Audiência Publica junto à Rede Celpa para discutir a 
questão das constantes faltas e quedas de energia em nosso município; 
REQUERIMENTO N2 080/2018, de autoria da Vereadora MARIA NILDA P. 
BITENCOURT, solicitando a Reforma e Ampliação com mais 03 (três) salas de 
aula e Construção do Muro da Escola Manoel Martins dos Santos - Vila 
Cardoso - Maratininga; REQUERIMENTO N2 081/2018, do Vereador 
ALEXANDRE DE LIMA MENEZES, solicitando a Implantação de Iluminação 
Pública nas Comunidades Curtiçã Rio Ubá e Campina - PA 252; 
REQUERIMENTO N. 083/2018, de autoria da Vereadora DIONETE MORAES 
PENICHE, solicitando Recuperação do Ramal Santa Luzia, localizado no Atlético 
PA-252, como também colocar tubos com boca de lobos no Igarapé que corta o 
referido ramal. Requerimento n. 084/2018, de autoria da Vereadora DIONETE 
MORAES PENICHE, solicitando a Recuperação de 800 (oitocentos) metros de 
Ramal do Aracuí-Poacê, neste município; Correspondência do SINTEPP - Sub Sede 
Moju; Correspondência da Secretaria de Administração. Na oportunidade a 
Vereadora Maria Nilda P. Bitencourt solicitou um minuto de silêncio em memória 
do Sr. Nazir Farias, filho do Ex-Vereador Dionísio Farias como também em 
memória do Sr. Dorval, da Sra. Verinha, filha do Sr. Nego Madaleno e do amigo Sr. 
Eloi e pediu ainda que fosse enviada Moção de Condolências às famílias enlutadas. 
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O que foi acatado pela Mesa Diretora. A Vereadora Dilcirene Martins justificou a 
ausência dos Vereadores Laercio Martins e Cimira Eulália. Em questão de Ordem a 

• Vereadora Dionete Moraes justificou a ausência do Vereador Durval Pantoja na 
referida sessão. 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; 
DILCIRENE TRINDADE MARTINS - PSC; DIONETE MORAES PENICHE - PSC; 
GERSON DOURÃO DA COSTA - PC do B; JUNIL RAMOS FARO - PV; KELLY 
FERNANDA DA SILVA FELIX DE ALMEIDA - PHS; LEANDRO HENRIQUE CARDOSO 
DA ROCHA - PSDB; MARIA NILDA PACHECO BITENCOURT e WALBER PACHECO 
SILVA. Em seguida o Senhor Presidente submeteu a discussão e votação a Ata da 
Sessão Ordinária do dia 03 (três) de agosto. Não havendo discussão foi aprovada 
por unanimidade. Naquele momento o Sr. Presidente submeteu a discussão e 
votação o Requerimento n. 079/2018. Foi discutido pelas Vereadoras Maria 
Nilda e Dionete Moraes a qual solicitou a inclusão do seu nome na referida matéria. 
Foi discutido ainda pelo Vereador Gerson Dourão. O Senhor Presidente 
encaminhou à secretaria para que fosse formalizada a data da referida audiência e 
em seguida a referida matéria foi aprovada por unanimidade. Foi submetido a 
discussão e votação o Requerimento n. 080/2018. Foi discutido pela autora do 

• mesmo e em seguida aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente submeteu a 
discussão e votação o Requerimento n. 081/2018. Foi discutido pelo autor do 
mesmo, Vereador Alexandre Menezes. Em seguida foi aprovado por unanimidade. 
O Sr. Presidente submeteu a discussão e votação os Requerimentos n. 083 e 
084/2018. Foram discutidos pela autora dos mesmos, Vereadora Dionete Moraes, 
e pela vereadora Kelly Fernanda. Em seguida foram aprovados por unanimidade. 
Em seguida foi facultada a palavra ao Vereador JUNIL FARO que deu bom dia a 
todos. Falou da alegria da oportunidade de está novamente na tribuna e 
parabenizou a Prefeita e o Secretário de Obras pelos trabalhos de limpeza das ruas 
de bairros da cidade. E que esses trabalhos irão continuar nos bairros periféricos 
antes de terminar o verão. Disse que estão sendo feitas programações para 
realização de trabalhos nos ramais do interior. Pediu a compreensão de todos pois 
os trabalhos estão fluindo de forma cautelosa. Com relação às aulas no interior, o 
calendário tá sendo seguido dentro das possibilidades. Disse que na ultima quarta 
feira foi realizado o LIGA-BELEM, no ginásio municipal de esportes. Disse que 
visitou o estádio Municipal e que irão melhorar aquele ambiente e realizar 
campeonatos para alavancar o esporte do município. Agradeceu a Deus a 
oportunidade e deixou suas condolências à família do Ex-Vereador Dionísio Farias 

• e demais famílias enlutadas. Foi facultada a Palavra à Vereadora DIONETE 
PENICHE que deu bom adia a todos e agradeceu a Deus por mais um dia de 
trabalho. Chamou a atenção dos Vereadores para se unirem referindo-se uma 
situação que está acontecendo no  hospital Divino no que se refere aos médicos que 
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trabalharam em junho e que ainda não receberam seus vencimentos e que tinha 
apenas um médico atendendo na emergência e nas enfermarias e que isso não era 
bom para o município. Perguntou quem era que gostava de trabalhar e não 
receber. Ressaltou ter sido fontes concretas que denunciaram o que estava 
acontecendo. Pediu que fosse enviado um comunicado para a secretaria de obras 
comunicando sobre a falta de contêineres pois a cidade estava ficando cheia de 
lixo. Informou sobre os cursos de capacitação que estavam sendo realizados pelo 
SENAR, no rubro show. Finalizou desejando a todos um ótimo final de semana. A 
palavra foi facultada ao Vereador Gerson Dourão que deu boas vindas a todos. 
Saudou a plateia em nome do sr. Liborio. Se solidarizou às famílias enlutadas. Disse 
que na última terça feira perderam um grande militante que se chamava ULISSES. 
Comunicou que no dia anterior deu entrada na secretaria da Câmara Municipal 
documentação sobre a instalação de uma CPL para apurar irregularidades sobre os 
recursos destinados a Prefeitura a partir de janeiro a julho/2018. Falou sobre a 
questão das situações que dizem respeito aos trabalhadores de educação como a 
remuneração referente ao mês trabalhado e que não foi remunerado e que a 
mesma pauta que foi encaminhada a esta Casa foi também encaminhada a sua 
pessoa. E que já estava tomando as devidas providências. Disse que encaminhou 
para possível apuração e solução também a questão sobre a redução das cargas 
horarias de alguns trabalhadores da educação. Falou de sua candidatura como pré 
candidato a Senador. Disse que tanto a Prefeita como a Assessoria Juridica 
compreendem a situação dos servidores da educação mas que tem que haver um 
conhecimento do orçamento que foi feito e usado naquele período. Pois foi feito 
uma má administração do recurso no ano de 2018. Falou da chamada dos 
concursados do município. Disse que a folha estava acima dos recursos 
arrecadados. Ressaltou que irão buscar através da CPI e investigar o que 
aconteceu com o recurso de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) 
repassados ao município no mês de fevereiro e que não ficou nada de provisão 
para pagar o terço de férias e folha de pagamento dos servidores. Agradeceu a 
todos pela atenção dispensada. Foi facultada a palavra ao Vereador ALEXANDRE 
MENEZES que cumprimentou o amigo Liborio e demais pessoas da galeria e fez 
uma homenagem ao companheiro Ulisses, liderança de esquerda dentro do estado 
que se foi, mas deixou um legado de luta e lição de vida. Disse do processo de 
campanha eleitoral. Fez um comentário sobre o caos que se encontra a política 
brasileira pois tem deixado muitos de calça curta o que tem envergonhado a classe 
politica. Afirmou que tem poliiicos preocupados com o desenvolvimento do Pais. 
Falou que foi lançada a sua candidatura e que o Lula não é do PT e sim do Brasil. 
Parabenizou o colega Vereador Gerson Dourão pela coragem em se candidatar a 
senador. Agradeceu as pessoas que compareceram ao evento de prestação de 
conta de seu 1 ano 6 meses de mandato. Com a presença do Dep. Beto faro, Carlos 
Bordalo, do companheiro Nazareno e demais amigos. Disse que andou no ramal da 
congregação e encontrou uma ACS. Na volta a encontrou novamente sentada 
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debaixo de uma árvore fazendo seu relatório e deu uma carona p ela e perguntou 
por que a mesma estava a pé. A mesma disse que não tinha bicicleta desde o ano 
passado, pois disseram a ela que o lote de bicicletas tinha sido roubado e que ja 
havia andado 08 km. Naqueie momento o referido Vereador solicitou que essas 
bicicletas possam chegar o mais rápido possível. Foi facultada a palavra a 
Vereadora KELLY FERNANDA que deu bom dia a todos. Houve uma discussão 
entre o Presidente em exercício e o Vereador Gerson Dourão. Continuando a 
Vereadora Kelly falou sobre a situação dos ACS e das bicicletas que foram 
destinadas à referida categoria. Pediu a todos os secretários municipais que 
venham a esta Casa e informem sobre suas atividades para que os vereadores 
possam acompanhar os trabalhos do município. Parabenizou o secretário de Obras 
pelo trabalho realizado nas ruas do bairro da UFA que havia seis anos não sofria 
nenhuma recuperação, pois estavam se tornando caminhos, como também nos 
ramais e pontes de nosso municipio. Agradeceu o secretário de esporte Oscar pelo 
trabalho em prol do esporte, inclusive pelo campeonato realizado no Ateua grande. 
Comunicou que participou de uma reunião com a Prefeita e o SINTEPP. Naquele 
momento houve urna manifestação através de vais e falas por parte da plateia em 
repudio ao discurso da Vereadora Kelly. A referida Vereadora então pediu para o 
presidente tomar as providências com relação ao publico que se encontrava na 
assembleia. Continuou dizendo da reunião com a categoria da educação e naquela 
oportunidade a Prefeita se comprometeu a pagar as ferias que não foram pagas 
pelo ex-gestor. Referiu-se às pessoas que tiveram suas cargas horarias reduzidas e 
que seriam tomadas as providencias com relação ao caso. Fez um desabafo dizendo 
não ser capacho de Prefeito e que estava trabalhando pelo povo e chamou a 
Vereadora Dilcirene para irem ao hospital verificar a situação de falta de médico. 
Finalizou agradecendo a presença de todos. Em seguida foi facultada a palavra ao 
Vereador WALBER PACHECO que falou da questão das bicicletas dos ACS e que o 
restante das bicicletas é que foram roubadas. Depois de terem sido distribuídas 
aos acs. Disse da situação do hospital que há dois dias tinha só um medico para 
atender nas enfermarias e emergência ao mesmo tempo. Pediu para ser revisto a 
situação. Disse que não iria citar nomes de Vereador no seu discurso para não se 
tornar um caso pessoal. Disse que era a favor da CPI e que fosse visto o que estava 
sendo feito de errado pois o que estava acontecendo não era mais de 
responsabilidade do ex-prefeito e que a instalação de uma CPI não adiantaria para 
esconder os erros da atual gestão. E pediu para se unirem em prol do povo. 
Parabenizou o SINTEPP e citou o Antônio Geraldo que estava sendo um guerreiro e 
que a batalha que estava sendo travada nunca aconteceu anteriormente e pediu 
respeito da administração aos professores. Disse tem seus filhos que precisam de 
educação boa. E que precisava da categoria para que seus filhos pudessem estudar. 
Pediu para ser visto o problema das escolas que ainda estão fechadas. Desabafou 
dizendo que nunca teve prefeito de estimação. E nunca iria ter e que quem 
dependia dele era o povo. E agradeceu a todos que o tornaram vereador. Afirmou 
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que era feio ter Prefeito de estimação. Disse que recebeu fotos de pessoas sentadas 
no chão do hospital esperando atendimento. Falou que gostaria muito de 
parabenizar a Prefeita por estar fazendo coisas melhores. E que nunca pôde subir 
na tribuna para parabenizar Prefeito nenhum por que limpou e arrumou sua rua. 
Mas disse que a rua do Vereador junil tinha sido raspada e finalizou desejando um 
bom final de semana a todos. Em seguida foi facultada a palavra a Vereadora 
DILCIRENE TRINDADE que fez seu discurso como presidente da comissão de 
educação da Casa e informou sobre o inicio das aulas disse que segundo fora 
informada de que estava havendo urna reorganização com relação a documentação 
dos funcionários da educação, ou seja, muitas informações estavam erradas, 
pessoas lotadas no lugar errado, escolas bagunçadas, devido a transição brusca e 
disse que não recebeu seu terço de feriass mas que nem por isso veio a tribuna e 
culpou alguém. Disse que postaram no face que haviam cortado a energia do 
conselho tutelar. E perguntou se teria sido somente pelos vinte dias de atraso, que 
são os dias da gestão da prefeita atual, assim também como já foi cortada a energia 
da SEMED. E fez seu desabafo. Parabenizou a plateia que vem aplaudir, vaiar uma 
vez que esse é o papel das pessoas que vem nessa casa ouvir os vereadores. Em 
seguida, no aparte, a Vereadora KELLY FERNANDA disse das irregularidades de 
que tinham pessoas trabalhando na biblioteca e que estavam lotadas na SEMED e 
muitos lotados no interior recebendo 300 horas, de forma irregular. Com a Palavra 
a Vereadora Dilcirene falou da merenda escolar que chegou na escola Bom Jardim 
e Pedro Nery e viu que era de boa qualidade e parabenizou Prefeita Maria Nilma 
por isso. Disse que queria mais respeito para com o vereador, referindo-se aos 
ataques no facebook, onde algumas pessoas falam o que querem mas de forma 
desrespeitosa, denegrindo a pessoa do Vereador e disse que os vereadores não 
vivem agredindo e nem denegrindo o povo e que a figura do vereador não era da 
forma como as pessoas estavam pintando. Finalizou agradecendo a todos e desejou 
um bom final de semana a todos. Foi facultada a palavra ao Vereador ANTONIO 
CARLOS que concordou com as palavras da Vereadora Dilcirene Trindade. Falou 
referindo-se ao discurso da vereadora Kelly quando a mesma disse que as ruas do 
bairro UEPA estava virando caminho e ressaltou que era obvio que o trabalho que 
ainda não tinha sido feito que fosse feito na gestão atual.. Referiu-se ainda ao 
pronunciamento do Vereador ALEXANDRE sobre as bicicletas destinadas para os 
ACS. Parabenizou a pessoa do Ex-Vereador Pai du Céu. Pediu assistência urgente 
nos ramais da região de santo cristo e ramal do Uxi que estão impossibilitados de 
tráfego de transportes coletivos. E com o inicio das aulas ficará mais difícil. Pediu a 
intercessão da Vereadora Kelly nessa solicitação. No aparte a mesma disse que 
conhecia as dificuldades do ramal do Uxi e demais existentes naquela região e que 
iria interceder sim pela melhoria dos mesmos. Naquele momento foi facultada a 
palavra a Vereadora MARIA NII.DA P. BITENCOURT que saudou a todos e 
agradeceu ao Deus da vida por mais uma oportunidade. Parabenizou a plateia 
presente. A partir de uma informação, solicitou à comissão de saúde, sobre a 
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questão do TFD, pois uma mãe havia ligado reclamando que não tinha passagens 
pra levar seu filho para fazer o tratamento. O que era um direito dessas pessoas. 
Parabenizou a Prefeita por ter recebido o SINTEPP. Disse que leu uma nota do seu 
amigo Antônio Geraldo, um lutador, onde ele falava que iria sim ser pago o terço 
de férias dos educadores. Disse das informações sobre os secretários municipais. 
Referiu-se aos trabalhadores da educação que foram penalizados em suas cargas 
horárias e pediu que fosse revisto o problema. Falou que pediu informações à 
Prefeita sobre as denúncias encaminhadas a sua pessoa, como por exemplo, de 
gestantes que tem estabilidade, o que é um direito da mulher. Referiu-se a quebra 
de contratos como também da questão dos ACSs e que vem lutando pela categoria 
há muitos anos e que havia ate liberação de passagens para esses profissionais. 
Disse que usar manobra de velhas políticas não dava mais e que falar não era fazer. 
Afirmou que crianças seriam obrigadas a entrar no ano de 2019 estudando devido 
não dá mais para repor os 200 dias letivos. O vereador Gerson Dourão, no aparte, 
disse que desde o ano de 2012 não se cumpria os 200 dias letivos e que neste ano 
também não seria possível, a não ser que fossem cumpridos no ano de 2019. De 
volta a sua fala a Vereadora agradeceu e disse que era uma injustiça alguém falar 
que em nossa cidade bairro havia bairro em que 6 anos não havia limpeza. E 
finalizou dizendo que não era capacho d Prefeito mas sim justa. Naquele momento 
foi facultada a palavra ao Vereador LEANDRO HENRIQUE que deu boas vindas e 
um bom dia a todos. Iniciou sua fala repetindo o que já havia falado em outros 
momentos de que esse mandato no Poder Legislativo estava sendo um mandato 
diferente. Por ser importante por que fomentava o que era primordial no mandato 
dos Vereadores, ou seja, os debates sobre as diversas situações do nmnicipio. E 
parabenizou todos os Vereadores pelos debates que estavam acontecendo. E 
referiu-se ao discurso do Vereador Walber na primeira sessão do segundo período, 
sobre a conjuntura politica dentro do Poder Legislativo. Disse que os vereadores 
deveriam sim ter uma preocupação para o bem da coletividade. Masque sempre 
falou que o que estava acontecendo seria muito prejudicial para o município, ou 
seja, a troca de governo e mudança de gestão, como estava acontecendo mas que os 
Vereadores deveriam estar sempre unidos para diminuir as dificuldades e achar 
soluções para os problemas do municipio. Falou sobre o funcionalismo publico 
referindo-se ao descaso e humilhação que os servidores públicos vêm passando 
fossem contratados, efetivos ou da rede estadual, pois estão vivendo uma situação 
preocupante por que muitos ainda não receberam seus salários. E que a gestão 
atual queria atribuir para a gestão anterior a problemática que vinha acontecendo 
e que não era verdade e afirmou que o que já havia entrado de recursos nos cofres 
públicos do município dariam sim para cumprir as responsabilidades pelo menos 
pra pagar os servidores públicos. Sintetizou o que vinha acontecendo, ou seja, que 
eles queriam contratar os apadrinhados políticos, transgredir assim, a Legislação, 
sendo que haviam contratados aptos a continuarem trabalhando na gestão. 
Ressaltou que afastaram o  Prefeito 1E 1E por  causa de contratação. Disse que a 
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Prefeita, com a referida atitude, estaria incorrendo na mesma falha que o Ex-
Prefeito incorreu no passado. Chamou a atenção do Ministério publico para a atual 
situação. E questionou se os referidos contratos que estavam sendo feitos não 
estavam irregulares também. Por isso que os vereadores e os cidadãos mojuenses 
deveriam atentar para aquela situação e debater na Câmara. Disse ainda que tem 
vereador que sobe na tribuna dizendo que faltava tudo no município e que a culpa 
era da gestão passada. E afirmou que na gestão passada tinha aula, tinha médicos 
no hospital, as obras estavam sendo realizadas, o pagamento dos servidores 
estavam sendo feitos, mas que já havia entrado recurso naquele periodo para 
cumprir com as referidas obrigações. Por isso deveriam fazer uma defesa coerente 
sobre o que estava sendo falado e debaedo. Referiu-se sobre a criação de uma CPI 
dizendo que a era mais a criação de um fato para justificar a incompetência e a 
falta de planejamento da atual gestão. Mas estariam prontos para esclarecer e 
responder cada situação que por ventura venha ser questionada. Disse que a 
gestão do ex-Prefeito le le e a gestão interina do Vereador Leandro tratava o povo 
mojuense com responsabilidade. Diferente da qual estava na atualidade. Que 
tratou com desrespeito o Poder Legislativo quando depois de um mês que a 
Câmara emitiu oficio é que foram informados do secretariado municipal. Disse que 
foi feita de forma incoerente arbitraria a exoneração de servidores contratados, 
uma vez que os mesmos haviam prestado serviço ao município. E perguntou por 
que haviam se metido para governar se não davam conta. Disse que o oficio 
enviado ao executivo solicitava todos os atos e decretos mas que e a lista dos 
secretários foi enviada. Mas que deveriam ter em mãos as portarias e atos 
administrativos para poderem tomar as providencias cabíveis e necessárias e disse 
que esse desrespeito não poderia continuar com a Casa, pois quando se 
desrespeitava a casa legislativa se desrespeitava todos os vereadores, fosse da 
situação ou da oposição. Chamou a atenção sobre o portal da transparência que 
havia um mês não estava sendo alimentado e que o povo e os vereadores 
precisavam acompanhar o que estava acontecendo dentro do município. E que eles 
estavam escondendo não se sabia o quê. Referiu-se sobre os processos licitatórios 
de contratação, pois deveriam saber corno estavam sendo feitos. Enfatizou a 
questão de que o município vinha caminhando tão bem e que de repente 
regredisse. E que não poderiam admitir aquela situação. Disse que deveriam subir 
na tribuna com um proposito só que era o melhor para o povo. E referiu-se sobre a 
parceria que a gestão ex-prefeito le le tinha com o sindicato e que não tinha visto 
ainda na historia do municipio urna gestão que se reuniu tanto com o Sindicato dos 
Trabalhadores. Sobre a questão do FUNDEB disse que era um país inteiro que 
sofria com isso. Inclusive os municípios vizinhos também estavam na mesma 
situação. E que como prefeito interino havia arcado com as responsabilidades no 
máximo que pôde e que não houve má administração do recurso público e disse 
que iriam fazer as cobranças necessárias, coerentes e de forma correta. E que era o 
que o Legislativo estava fazendo. Parabenizou o SINTEPP em nome do professor 
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Antonio Geraldo pela luta e empenho em prol dos trabalhadores em educação para 
resolver a situação da categoria. Pediu ao ministério público que fizesse um 
acompanhamento como estava vindo acontecendo na administração anterior pois 
quem ganhava com isso era a população mojuense. E agradeceu a oportunidade de 
poder estar falando para o povo mais urna vez e que queria dizer o seguinte 
agradecer o trabalho realizado no bairro da UEPA mas alguém vir dizer que havia 
6 anos não havia sido feito nada era uma covardia com a população daquele bairro 
que sabia sim do trabalho que era feito lá, inclusive a questão do asfalto tão 
sonhada havia sido iniciada na gestão interina do Prefeito Leandro. E que no inicio 
de 2013, iniciando o mandato do Prefeito le le foi retirado mais de 3 (três) 
toneladas de lixo daquele bairro. E esperava que pelo menos se mantivesse o 
trabalho que o Ex-Prefeito havia deixado. Finalizou agradecendo a todos e deixou 
um grande abraço. Em questão de ordem a vereadora Kelly informou que o 
Secretario de saúde estava tomando as devidas providencias com relação às 
denuncias colocadas na referida sessão que diziam respeito a falta de médicos no 
hospital. 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 pelos vereadores presentes na sessão, depois de lida, achada 
devidamente conforme e aprovada. 
Plenário Oscar Correa de Miranda, Mojti/PA., 17 de agosto de 2018. 

LEANDRO HENRIQUE CARDOSO DA ROCHA 
Presidente 

ANTONIO CARLOS DE SOUZA CASTRO 
Vice-Presidente 

WALBER P CO SILVA 
S retário 

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 
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' 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 
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