
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 21 DE AGOSTO DE 
2018, AS 09:00 HORAS. 

Às nove horas do dia 21 (vinte e um) 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 
Vereador Walber Pacheco Silva, que obedecendo as formalidades legais e regimentais 
èm vigor solicitou que o vereador Junil Ramos Faro ocupasse a cadeira de vice 
presidente e solicitou que o mesmo fizesse a chamada para verificação de quorum, feita a 
chamada foi constatada a presença dos seguintes Vereadores: Alexandre de Lima 
Menezes - PT, André Luis Peres da Natividade - PRB, Aurino Alves Pereira - PMDB, 
Cimira Eulália da Cruz Sousa - PRB, Dilcirene Trindade Martins - PTC, Kelly Fernanda 
da S. F. de Almeida - PHS, funil Ramos Faro - PV, Maria Nilda Pacheco Bitencourt - 
PSDB, 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 constante da Pauta na ordem do dia 
assim discriminado: Requerimento n9077/2018, de autoria da vereadora Cimira 
Eulália da Cruz Souza, solicitando reforma e ampliação com mais duas salas de aula e 
construção do muro da escola Menino Jesus sucutuba, alto Moju; Requerimento n2-
078/2018, de autoria da vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza, recuperação do ramal 
sucutuba; Requerimento n°085/2018, de autoria da vereador Junil Ramos Faro, 
solicitando a ampliação com empiçarramento do ramal São Bento; Requerimento 
n°086/2018, de autoria da vereador Junil Ramos Faro, solicitando a ampliação com 
empiçarramento do ramal Guajará; Requerimento 087/18, de indicação do vereador 
Alexandre de Lima Menezes, indicando ao executivo elaborar Projeto de Lei visando a 
redução nas aliquotas da iluminação publica do município de Moju; Requerimento 
h°089/2018, de autoria da vereadora Maria Nilda Pacheco solicitando a recuperação do 
aterramento dos ramais do interior de nosso município; Requerimento n°091/2018, de 
autoria do vereador Andre Luis Peres da Natividade solicitando abertura de ramal na 
comunidade nossa senhora aparecida, rodovia dos quilombolas. 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 - PT, André Luis Peres da 
Natividade - PRB, Aurino Alves Pereira - PMDB, Cimira Eulália da Cruz Sousa - PRB, 
Dilcirene Trindade Martins - PTC, Kelly Fernanda da S. F. de Almeida - PHS, funil 
Ramos Faro - PV, Maria Nilda Pacheco Bitencourt - PSDB, 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 os Requerimentos n2077 e 078/2018, de autoria da vereadora Cimira Eulália da 
Cruz Souza. Não havendo discussão os mesmos foram submetidos a votação, sendo 
aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação 
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os Requerimentos n°085 e 086/2018, de autoria do vereador Junil Ramos Faro, os quais 
foram discutidos pelo vereador autor do requerimento. Não havendo mais discussão os 
mesmos foram submetidos a votação, sendo aprovados por unanimidade dos vereadores 
presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n°087/2018, de autoria de 
todos os vereadores, o qual foi discutido pelo vereador Alexandre de Lima Menezes, Maria 
Nilda, Walber Pacheco e André Natividade. Não havendo mais discussão o mesmo foi 
submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 
Submeteu a discussão e votação os Requerimentos n°088 e 089/2018, de autoria da 
vereadora Maria Nilda Pacheco Bitencourt, os quais foram discutidos pela vereadora 
autora do requerimento. Não havendo mais discussão os mesmos foram submetidos a 
votação, sendo aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a 
discussão e votação o Requerimentos n°091/2018, de autoria do vereador André Luiz 
Peres da natividade, o qual foi discutido pelo vereador autor do requerimento. Não 
havendo mais discussão os mesmos foram submetidos a votação, sendo aprovados por 
unanimidade dos vereadores presentes. EXPEDIENTE ORAL, não havendo vereadores 
escritos para uso da palavra e 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 
pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretário e demais Vereadores presentes na referida 
Sessão, depois de lida e aprovada. 
• 
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