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Às nove horas do dia 16 (dezesseis) do mês de maio 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 
direção do Presidente em Exercício Vereador ANTONIO CARLOS DE SOUZA 
CASTRO que obedecendo as formalidades legais e regimentais em vigor convidou 
a Vereadora Maria Nilda Pacheco Bitencourt para assumir a Vice Presidência e 
solicitou que a mesma fizesse a chamada para verificação de quórum. Feita a 
chamada foi constatada a presença dos Vereadores: ALEXANDRE DE LIMA 
MENEZES - PT; ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO - PSDB; AURINO ALVES 
PEREIRA - PMDB; CIMIRA EULALIA CRUZ SOUZA; DILCIRENE TRINDADE 
MARTINS; DIONETE MORAES PENICHE - 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; UDINEIA GOMES PEREIRA - ; MARIA NILDA PACHECO BITENCOURT - PSDB; 
e WALBER PACHECO SILVA. 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. 
049/2018 de autoria da Vereadora DILCIRENE TRINDADE MARTINS que solicita 
o serviço de Limpeza do Bairro Nazaré, nesta Cidade; Requerimento n. 050/2018 
de autoria da Vereadora DILCIRENE TRINDADE MARTINS que solicita a 
Construção de 01 (uma) Quadra de Esportes para a Comunidade do Bairro Por-do-
sol, nesta cidade; Requerimento n. 057/2018, de autoria do Vereador GERSON 
DOURÃO DA COSTA, que solicita a implantação da Iluminação Publica na 
Comunidade São Bernardino, neste município; Requerimento n. 058/2018, de 
autoria da Vereadora DIONTE MORAES PENICHE, que solicita a implantação de 
lombadas na Travessa Soledade, Bairro Aviação em frente a Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus das missões, próximo ao Comercial Ceará, nesta Cidade; 
Requerimento n. 059/2018, de autoria da Vereadora KELLY FERNANDA SILVA 
FELIX DE ALMEIDA, que solicita através dos órgãos competentes a implantação de 
iluminação pública e sistema de abastecimento de água que possa atender os 
bairros Paraíso e Novo Horizonte, nesta Cidade; Requerimento n. 060/2018, de 
autoria do Vereador LAERCIO MARTINS DOS SANTOS que solicita a construção 
de uma Praça na Escola Bom Prazer, localizada na Comunidade do Poacê, neste 
município. Passando para a ordem do dia foi feita a chamada para verificação de 
quárum, estando presentes os seguintes Senhores Vereadores: ALEXANDRE DE 
LIMA MENEZES - PT; ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO - PSDB; AURINO ALVES 
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PEREIRA - PMDB; CIMIRA EULALIA CRUZ SOUZA; DILCIRENE TRINDADE 
MARTINS; 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; UDINEIA GOMES PEREIRA; MARIA NILDA PACHECO BITENCOURT - PSDB; e 
WALBER PACHECO SILVA. Em seguida foi submetida a discussão e votação a Ata 
da Sessão Ordinária anterior. Não havendo discussão foi aprovada por 
unanimidade. O Sr. Presidente submeteu a discussão e votação os Requerimentos 
n. 049 e 050/2018. Não havendo discussão, foram aprovados por unanimidade; O 
Sr. Presidente submeteu a discussão e votação o Requerimento n. 057/2018. Foi 

• discutido pelo Vereador Gerson Dourão e Laercio Martins. Em seguida foi 
aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. O Sr. Presidente submeteu a 
discussão e votação o Requerimento n. 058/2018. Não havendo discussão foi 
aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. O Sr. Presidente submeteu a 
discussão e votação o Requerimento n. 059/2018. Foi discutido pela Vereadora: 
Kelly Fernanda. Em seguida foi aprovado por unanimidade dos Vereadores 
presentes. O Sr. Presidente submeteu a discussão e votação o Requerimento n. 
060/2018. Não havendo discussão foi aprovado por unanimidade dos Vereadores 
presentes. Passando para o Expediente oral, o senhor Presidente facultou a palavra 
ao Vereador GERSON DOURÃO. Saudou a todos. Fez referência ao seu 
requerimento ora aprovado. E com relação a Festividade do Divino Espirito Santo, 
associando ao momento que Moju esta passando, disse que viu muitas 
manifestações de ódio decorrente do processo de eleição previsto e pediu ao 
Espirito Santo que acalmasse os corações de todos, pois tudo devia ser visto com 
respeito. Mencionou o seu Partido o PC o B Moju que devido o momento histórico 
do município e o cenário politico, poderiam apresentar um projeto que pudesse ser 
avaliado pela população mojuense e viram que diante do processo de eleições 
suplementares não era um bom momento. E ressaltou que se vivia uma das piores 
crises politicas no pais que diz respeito a um congresso brasileiro desmoralizado 
que principalmente para quem milita num movimento social, era de muita 
preocupação. Diante desse olhar disse que no dia 27 de maio o PC do B estaria 
fazendo um evento de pré lançamento do seu nome a pré candidato a Deputado 
Federal para o pleito de 2018. E convidou a todos para o referido evento. Disse que 
respeitava a maneira ideológica de cada um. E finalizou pedindo ao Divino Esp. 
Santo que iluminasse o Parlamento. Em seguida a palavra foi facultada a Vereadora 
UDINEIA GOMES que agradeceu a todos pela aprovação das matérias e que estava 
para sornar com todos e para aprender tambem. Pediu ao espirito santo que 
iluminasse a todos devido o período que estavam vivendo e que não queria o 
retrocesso e sim a continuidade e que irão arregaçar as mangas e ir a luta na paz, 
sem violência, sem ataques ao outro. Pois o que vê é uma ânsia pelo poder. E que 
ficava triste com isso. Pediu que sejam humildes. A palavra foi facultada ao 
Vereador ALEXANDRE MENEZES que disse ser uma honra poder ir a tribuna 
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homenagear o padroeiro Divino Espirito Santo. Dirigiu-se ao STR pelos seus 47 
anos de existência, que funcionava onde hoje está o Centro Chico Mendes. Pediu a 
mesa para enviar uma correspondência de reconhecimento aquela entidade. Disse 
que foi com muita satisfação que recebeu a informação do lançamento de pré-
candidatura do colega Vereador Gerson Dourão e que tudo é possível e referiu-se a 
uma fala do ex-presidente e ex-metalúrgico LULA. E que sua decisão merecia até 
aplausos pela coragem. O parabenizou e desejou sucesso. Foi facultada a palavra ao 
Vereador DURVAL PANTOJA que saudou a todos. Parabenizou a festividade do 
Divino espirito Santo que para alguns será maravilhosa mas para outros nem tanto. 
Devido a situação que se encontra o município. Falou da cara de pau do Presidente 
do Brasil em dizer que tudo estava uma maravilha, no telejornal do dia anterior. 
Como? Depois de estarem retirando os direitos dos trabalhadores, benefícios, etc. E 
diante da situação do município de Moju, disse também está sendo um golpe, 
como foi feito com a Presidenta Dilma. Disse que o povo das comunidades esta 
fechado, calado, não quer discutir politica. E continuou falando sobre as obras que 
estavam sendo realizadas, como o projeto da Rede de distribuição de água no 
município. Ressaltou que o município não quer parar com a luta, com a 
determinação. Disse que se não tivesse impedimento teria se lançado como 
candidato nas eleições suplementares previstas para junho. A palavra foi facultada 
a vereadora CIMIRA EULALIA. Pediu as bênçãos do Divino para um Moju de paz. 
Falou da escola do Igarapé Açú, que os professores trabalhavam três dias. E 
quando reclamou para consertar foi criticada. Disse da questão prédio da Escola. 
Que está impróprio para atender os seus alunos. E estava preocupada com a 
paralisação das aulas. Falou que estava pra lutar e buscar o melhor para a 
população mas que estava frustrada com a situação em que estavam passando. E 
pediu que Deus escolhesse o melhor para direcionar o município de Moju. Foi 
facultada a palavra ao Vereador JUNIL FARO que saudou a todos. Deu boas-vindas 
a professora Udinéia ao parlamento e se dispôs a ajuda-la no que for preciso e 
aprender também. Disse que ficou surpreso com a situação do alto Moju, relatado 
pela vereadora Cimira. No aparte o Vereador Gerson Dourão disse que esteve no 
Igarapé Açu e reuniu com o povo daquela comunidadd. E disse que dentro da 
profissão tem-se bons e maus profissionais e que sempre defendeu a classe 
educacional. Disse que quem resolveu paralisar as aulas foi a comunidade e não os 
professores pois não tem prédio adequado para acolher os alunos. Junil Faro falou 
da situação que Moju estava passando e que não vê como retrocesso. Disse que as 
melhorias estão concentradas no centro, mas nas periferias era tudo diferente. 

• Bem diferente. Prédios caindo, falta de iluminação, etc. e disse que no dia 24 de 
junho, terão o resultado final. Desejou uma boa Festividade do Divino Esp. Santo a 
todos. Foi facultada a palavra ao Vereador Walber Pacheco. Falou sobre a 
festividade do Divino Esp. Santo pois parece que todos estão em paz, com o 
coração aberto e parabenizou a Paroqiva do Moju por essa realização. Parabenizou 
o senhor Serginho e a Sec de cultura pela linda homenagem relacionada ao mastro. 
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Disse que o momento é delicado mas que quem iria da a resposta seria o povo e 
não adiantaria ficarem se digladiando. Fez breve relato sobre a atual situação e 
convidou todos para a solenidade de entrega das viaturas na sexta feira às 08 
horas da manha. Convidou também para a reinauguração da escola de música do 
município. E finalizou pedindo que o compromisso de eleição seja deixado para as 
ruas. A palavra foi facultada a Vereadora MARIA NILDA que agradeceu a Deus pela 
oportunidade. Agradeceu também ao Divino Espirito Santo pela oportunidade de 
servir a Deus. Agradeceu ao Presidente pela compra de sorteios da Festa do Divino 
Esp. Santo. Agradeceu ao trabalho que não parou, na pessoa do Prefeito Interino 
Leandro Cardoso, pelo atendimento da iluminação pública na comunidade Nsa. Sra. 
de Fatima, ateuazinho, em decorrência da saída do círio terrestre. Agradeceu 
também ao Secretario Beba pelo atendimento a um pedido seu. Ressaltou que Moju 
passa por algumas turbulências e quem sofre é povo. Mas que existem vários 
tribunais, o da justiça, o de Deus e o do povo e esse sim dará a resposta. E finalizou 
convidando a todos para o evento da entrega das viaturas como também da 
inauguração da escola de musica. Ressaltou sobre a fala do Vereador Alexandre 
com relação aos 47 anos do STR e relatou historias sobre o referido sindicato e 
lembrou do seu fundador primeiro, seu Francisco das Chagas (Chico Inocêncio) e 
Sargento Sebastião, lá do ateua grande. Desejou uma feliz Festa a todos. Foi 
facultada a palavra ao Vereador ANTÔNIO CARLOS CASTRO. Agradeceu as 
viaturas destinadas a Guarda Municipal. Deu boas-vindas a Vereadora Udinéia. Fez 
uma fala sobre a pré-candidatura do colega Vereador Gerson Dourão e desejou que 
o mesmo seja iluminado pelo Divino Espirito Santo. Fez breve comentário sobre os 
47 anos do STR, principalmente com relação ao seu Chico Inocêncio e elogiou o 
colega Vereador Alexandre Menezes pela sua colocação. E pediu a presença de 
todos na noite da Câmara no salão paroquial, em decorrência da Festividade do 
Divino Esp. Santo. O Vereador Alexandre Menezes em questão de ordem referiu-se 
a uma nota no jornal relacionada a condenação e prisão de Lula, referente ao 
TRIPLEX. E que tudo não passou de uma questão politica. 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, Moju/PA., 16 de maio de 2018. 

ANTONIO CARLOS DE SOUZA CASTRO 
Presidente em Exercício 

MARIA NILDA PACHECO BITENCOURT 
Vice-Presidente em Exercício 

WALBER PACHECO SILVA 
Secretário 
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01- Alexandre de Lima Menezes 01 
02- Andre Luiz Peres Natividade 
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 (11 
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- Udineia Gomes Pereira 13 
14- Maria Nilda Pacheco Bitencourt 14 kkilÁSIX 

15- Walber Pacheco Silva 15 
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