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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO DO PARÁ, 

19 LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 

25 DE MAIO DE 2018, AS 09:00 HORAS. 

Às nove horas do dia 25 (vinte e cinco) 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 Cãmara Municipal de Moju, sob a 
Presidência do Vereador Antônio Carlos de Souza Castro, presidente em 
exercício, que convocou as Vereadoras Udinéia do Socorro Gomes Pereira para 
ocupar a cadeira de Vice Presidente e Dionete Moraes Peniche para ocupar a 
cadeira de secretária da mesa, e obedecendo as formalidades legais e 
regimentais em vigor solicitou que a senhora secretária fizesse a chamada para 
verificação de quorum, feita a chamada foi constatada a presença dos seguintes 
Vereadores: Alexandre de Lima Menezes - P7', Antônio Carlos de Souza 
Castro - PSDB, Aurino Alves Pereira - PMDB, Cimira Eulália da Cruz Sousa 
- PRB, Dilcirene Trindade Martins - PTC, Dionete Moraes Peniche - PSC, 
Durval Pantoja da Rocha - PSD , Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida - 
PHS , Laércio Martins dos Santos- PR, Maria Mlda Pacheco Bitencourt - 
PSDB, e Udinéia do Socorro Gomes Pereira - PSDB. 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: Parecer 
n°003/2018, da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de 
Lei n°002/2018, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, que institui o 
terceiro sábado do mês de setembro como o dia municipal dos desbravadores; Parecer 
n°004/2018, da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de 
Lei n°003/2018, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, que inclui no 
calendário de comemorações oficiais do município de Moju a semana quebrando o 
silencio; Parecer n°005/2018, da comissão de Finanças e Orçamento referente ao 
Projeto de Lei n°003/2018, do executivo municipal, que dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração da lei orçamentária do município de Moju, para o exercício financeiro de 
2019; Requerimento n° 061/2018 de autoria da vereadora Maria Nilda Pacheco 
Bitencourt, solicitando, implantação e recuperação da iluminação publica, limpeza das 
ruas com aterramento nas vilas localizadas na PA 150; Requerimento n° 062/2018 de 
autoria da vereadora Maria Nilda Pacheco Bitencourt, solicitando implantação de casa de 
farinha elétrica para as comunidades Vila da Paz e Vila Cardoso; Correspondência do 
vereador Junior Faro. 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', Antônio Carlos de Souza Castro - PSDB, 
Aurino Alves Pereira - PMDB, Cimira Eulália da Cruz Sousa - PRB, Dilcirene 
Trindade Martins - FTC, Dionete Moraes Peniche - PSC, Durval Pantoja da 
Rocha - SD , Kelly Fernanda da Silva F. de Almeida - PHS , Laércio Martins 
dos Santos- PR, Maria Mida Pacheco Bitencourt - PSDB e Udinéia do 
Socorro Gomes Pereira - PSDB. 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 primeira votação o 
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Parecer n°004/2018, da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao 
Projeto de Lei n°003/2018, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, que inclui 
no calendário de comemorações oficiais do município de Moju a semana quebrando o 
silencio, o qual foi discutido pelos vereadores Maria Nilda, Dionete Moraes, Cimira 
Eulália, Dilcirene Trindade, Kelly Fernanda, Durval Pantoja, Udinéia Pereira e Antônio 
Carlos. Não havendo mais discussão o mesmo foi submetido a primeira votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Submeteu a discussão e primeira votação o Parecer 
n"005/2018, da comissão de Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei 
n°003/2018, do executivo municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da 
lei orçamentária do município de Moju, o qual foi discutido pelos vereadores Durval 
Pantoja, Kelly Fernanda, Alexandre Menezes e Maria Nilda. Não havendo mais discussão 
o mesmo foi submetido a primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Submeteu 
a discussão e votação os Requerimentos n° 061 e 62/2018 de autoria da vereadora 
Maria Nilda Pacheco Bitencourt; os quais foram discutidos pela vereadora autora dos 
requerimentos. Não havendo mais discussão o mesmo foi submetido a primeira votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Submeteu a discussão e primeira votação o Parecer 
n°003/2018, da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de 
Lei n°002/2018, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche, que institui o 
terceiro sábado do mês de setembro como o dia municipal dos desbravadores, o qual foi 
discutido pelos vereadores Maria Nilda, Diomete Moraes e Alexandre Menezes. Não 
havendo mais discussão o mesmo foi submetido a primeira votação, sendo aprovado por 
unanimidade.Neste momento o senhor presidente facultou a palavra ao senhor 
Cesar Brito o qual fez algumas explanações na questão do clube dos 
desbravadores. Passando para o EXPEDIENTE ORAL. Dando prosseguimento o 
senhor presidente facultou a palavra a Vereadora Dionete Moraes Peniche - PSC 
que Agradeceu a Deus pela oportunidade e agradeceu a presença dos 
representantes do Clube dos desbravadores. Disse estar emocionada por está 
conseguindo realizar uma promessa de campanha, pois esses projetos foram 
promessas de campanha. Disse que como vereadora trabalha muito no social pois 
acredita que um dos fatores que melhora a vida dos jovens são as políticas 
públicas, e citou o projeto de distribuição de sopa que vem desenvolvendo 
através do instituto Novo Amanhecer e outros projetos que o mesmo vem 
desenvolvendo. Falou de cursos de capacitação que tem trazido através do 
CENAC. Disse que estamos passando por um momento difícil e que vão haver 
novas eleições, e pediu que cada um analise o que quer pro município. Se colocou 
a disposições dos irmãos desbravadores. Dando prosseguimento o senhor 
presidente facultou a palavra a vereadora Maria 1Vilda Pacheco Bitencourt - 
PSDB, que cumprimentou a todos e agradeceu a Deus e ao Divino Espírito Santo 
pela oportunidade, fez menção aos representantes do clube de desbravadores e ao 
trabalho voluntário que desenvolvem.disse que tem feito uma política onde 
precisa buscar a justiça social pra cada um e tem vários projetos de incentivo. 
Disse que temos que pedir a Deus para mudar a cabeça dos dirigentes da política 
do Brasil, do estado e do nosso município. Disse que tem projetos que incentivam 
às mulheres, porque acha que as mesmas ao lado dos homens são protagonistas 
da história. Disse que esteve essa semana no Km. 50 e no 40, vendo as 
necessidades daquelas comunidades, e Moju está em momento de reflexão, e 
cada família deverá acreditar no melhor para o nosso município. Nesse momento 
o senhor presidente facultou a palavra a vereadora Cimira Eulália da Cruz Souza 
- PRB que cumprimentou a todos e parabenizou os desbravadores pelo trabalho 
que desenvolvem e todos nós deveríamos fazer a nossa parte. Disse que está 
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frustrada e triste com o que está acontecendo na região do Alto Moju, na 
localidade de Igarapé-Açu, e na sessão passada falou dos professores que usam 
os pais pra dizer que eles que mandaram paralisar as aulas, e isso não é verdade, 
em razão disso a diretora e representantes dos pais vieram aqui reivindicar por 
que estão angustiados com a situação. Disse que lá tem duas salas de aulas do 
tempo do Iran e do Parola, e essa vereadora entrou com um Requerimento nesta 
casa pedindo cinco salas de aula e que já está em tramitação, e não se pode dizer 
que não trabalha por que não tem onde, porque tem.disse que tem um abaixo 
assinado pra dizer que não foram eles que pararam as aulas como o Vereador 
Gerson Dourão falou. Disse que a secretaria de educação deu tinta e o pastor as 
pernamancas pra reformar a escola até a construção da nova escola, falou que foi 
criado o amigo da escola, mas na época o diretor não aceitou junto com um grupo 
de pessoas que vivem no fórum brigando e não quer se juntar pra conscientizar 
que a educação vem do nosso lar. Disse que vai enviar um relatório á secretaria 
de educação para que em breve esses professores retornem ao trabalho. Disse 
que teremos uma nova eleição e Deus nos guiará para escolher o melhor para 
nosso município. Dando prosseguimento o senhor presidente passou a 
presidência para a vereadora Udinéia do Socorro Gomes Pereira para que o 
mesmo pudesse usar da palavra. Usando da palavra o Vereador Antonio Carlos 
de Souza Castro cumprimentou a todos e elogiou o trabalho do Pastor da Igreja 
Adventista do Sétimo dia e do clube dos escoteiros e disse que está a disposição 
de todos, parabenizou também a vereadora Dionete pela iniciativa. Se consolidou 
com as palavras da vereadora Cimira e falou que há um projeto para a reforma e 
ampliação da escola do Igarapé-Açú, mas há o inverno e o acesso aquela 
comunidade é o ramal do sucutuba que está praticamente intrafegável, mas o 
poder público está fazendo seu dever, e o ex prefeito exercia seu papel e seu 
compromisso com a população. Disse que os trabalhos de melhoramentos de 
ramais já começaram, assim como a ponte do São Bernardino que jé está em 
licitação e outras necessidades da rodovia dos Quilombolas. Em questão de 
ordem o Vereador Alexandre justificou a ausência do Vereador Gerson Dourão. 
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, 25/05/2018. 

Antônio Cai Souza Castro 
Preside te em exercício 

Udinéia 
Vice-Pr - 1 nte em exercício 

f ré 
Dione e Moraes Peniche 

Secr tário em exercício 
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