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Às nove horas do dia 29 (vinte e nove) do mês de junho 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 Antônio Carlos de Souza Castro, presidente em 
exercício, que convocou a Vereadora Udinéia do Socorro Gomes Pereira para 
ocupar a cadeira de Vice Presidente, e obedecendo as formalidades legais e 
regimentais em vigor solicitou que a senhora Vice presidente fizesse a chamada 
para verificação de quorum, feita a chamada foi constatada a presença dos 
seguintes Vereadores: Alexandre de Lima Menezes - PT, Andre Luiz Peres da 
Natividade - PRB , 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 
, Gerson Dourão da Costa - PC do B, Junil Ramos Faro - PV, Laércio Martins 
dos Santos- PR, Leandro Henrique Cardoso da Rocha - PSDB, Maria Nilda 
Pacheco Bitencourt - PSDB, Walber Pacheco Silva - SD 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°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, Parecer N° 006/2018, da Comissão de Legislação, Justiça 
e Redação Final, referente ao Projeto de Lei N°004/2018,de autoria do executivo 
municipal que dispõe sobre a alteração do atual nome da Avenida Marginal do Rio Moju 
para passar a chamar-se Nilo Getúlio Franciosi, Parecer N° 007/2018, da Comissão de 
Legislação, Justiça e redação Final, referente ao Projeto de Decreto Legislativo N° 
002/2018,de autoria do Vereador Alexandre de Lima Menezes, que institui a comenda 
Maria Trindade. 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, Andre Luiz Peres da Natividade - PRB , 
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 , Gerson 
Dourão da Costa - PC do B, Junil Ramos Faro - PV„ Laércio Martins dos 
Santos- PR, Maria lsfilda Pacheco Bitencourt - PSDB, Walber Pacheco Silva - 
SD 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 segunda 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, para o exercício 
financeiro de 2019, que foi discutido pelo vereador Durval Pantoja . Não havendo mais 
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discussão o mesmo foi submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Submeteu a discussão e votação Parecer N° 006/2018, da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final, referente ao Projeto de Lei N°004/2018,de autoria do executivo 
municipal que dispõe sobre a alteração do atual nome da Avenida Marginal do Rio Moju 
para passar a chamar-se Nilo Getúlio Franciosi. Não havendo discussão o mesmo foi 
submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Submeteu a discussão e 
votação o Parecer N° 007/2018, da Comissão de Legislação, Justiça e redação Final, 
referente ao Projeto de Decreto Legislativo N° 002/2018, de autoria do Vereador 
Alexandre de Lima Menezes, que institui a comenda Maria Trindade, que foi discutido 
pelos vereadores Maria Nilda, Alexandre Menezes, Junil Ramos Faro, Gerson Dourão, 
Durval Pantoja e Antonio Castro. Não havendo mais discussão o mesmo foi submetido a 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Passando para o EXPEDIENTE ORAL o 
senhor presidente facultou a palavra ao vereador Doura° da Costa - PC do B, 
que cumprimentou a todos e fez referência ao Requerimento do vereador 
Alexandre. Falou da reunião que participou no Ministério Público Estadual com 
as Comissões da prefeita eleita Nilma Lima e do prefeito interino Leandro Rocha. 
Parabenizou a coligação que elegeu a nova prefeita e disse que essa foi uma 
eleição mais tranqüila que a de 2016 e que esse mandato não mudará sua 
postura e manterá a coerência com o que tem defendido. Em seguida o senhor 
presidente facultou a palavra ao vereador Aurino Alves Pereira - PMDB, que 
saudou a todos. Falou de um comício do 45 onde foi falado de sua pessoa o que o 
deixou muito triste pois fez uma campanha sem usar o nome dos colegas 
vereadores, mas naquele comício o vereador Durval disse que esse vereador devia 
ter vergonha na cara de subir no palanque e dizer que tinha comprado uma 
ambulância, e esse é o motivo pelo qual esse vereador está na tribuna e mostrou 
o contrato bancário do empréstimo que fez para comprar a referida ambulância. 
Em seguida o senhor presidente facultou a palavra ao Vereador Laércio Martins 
dos Santos- PR, que cumprimentou a todos e fez referência a eleição 
complementar do dia 24 e parabenizou a prefeita eleita Nilma Lima. Disse que foi 
criticado por ter passado pro outro lado, mas fez isso porque acha que as coisas 
podem melhorar para o município. Dando prosseguimento, o senhor presidente 
facultou a palavra a vereadora Maria Mlda Pacheco Bitencourt - PSDB, que 
cumprimentou a todos e agradeceu a Deus pela oportunidade. Fez referência à 
dona Maria Trindade. Falou sobre a eleição suplementar de 24 de junho e em 
nome do povo defendeu uma bandeira, mas não foi dessa vez e desejou sucesso a 
nova administração. Disse aos colegas que contem com seu apoio para o 
desenvolvimento do município de Moju, e que será uma oposição responsável pois 
quer o melhor para o povo. Em seguida o senhor presidente facultou a palavra a 
vereadora Udinéia do Socorro Gomes Pereira - PSDB, que cumprimentou a 
todos, fez mensão a dona Maria trindade e disse que como secretária de meio 
Ambiente fez uma homenagem a mesma. Referiu-se a eleição suplementar e disse 
que foi um momento muito difícil que bloqueou o município que estava se 
desenvolvendo, mas houve um vencedor e que esse faça o melhor. Disse que 
quanto secretária do meio ambiente está tudo pronto pra transição da secretária 
que está toda equipada. Disse que espera que a dona Nilma possa fazer um bom 
governo. Agradeceu ao vereador Junior Faro pelo gesto de respeito com sua 
pessoa. Em seguida o senhor presidente facultou a palavra ao vereador 
Alexandre de Lima Menezes - P7', que cumprimentou a todos e fez menção aos 
conflitos agrários no Pará e disse que os movimentos tem lutado todos os dias 
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para que a terra possa ser para todos e isso tem levado o estado a ser um dos 
estados com um maior ranque nacional na disputa pela terra e citou pessoas 
vítimas dessa luta. Fez referências a dona Maria Trindade pelo trabalho feito pela 
mesma em nosso município. Neste momento o senhor presidente facultou a 
palavra a vereadora Dionete Moraes Peniche - PSC, que cumprimentou a todos. 
falou sobre a eleição suplementar e disse que fez uma campanha limpa e ficou do 
lado do governo do por ver que o município estava andando muito bem, mas 
pelo fato de não ter ido pro outro lado teve uma campanha limitada e foi 
ameaçada por algumas pessoas do grupo pois diziam que iriam tirar seu 
mandato. Parabenizou Nilma Lima que será a primeira prefeita mulher do 
município de Moju e pediu que a mesma honre os votos que o povo lhe deu.. 
Dando prosseguimento o senhor presidente facultou a palavra ao vereador 
Walber Pacheco Silva - SD, que cumprimentou a todos e fez algumas 
referências a eleição complementar e disse que o momento agora é de união pra 
que essa casa não deixe prevalecer a vontade de prefeito e de vereador e esqueça 
a vontade do povo. Disse que vai ser uma oposição de responsabilidade que quer 
o melhor pro município. Parabenizou o candidato Nazareno por uma post,agem cio 
mesmo, pois o nosso povo precisa de dignidade e respeito. Neste momento o 
senhor presidente facultou a palavra ao vereador Durval Pantoja da Rocha --
PSD, que cumprimentou a todos, parabenizou os familiares da dona Maria 
Trindade pela comenda concedida a mesma e fez uma fala em relação ao que 
disse o vereador Aurino em seu discurso, e só citou o nome do vereador porque o 
deputado Iran Lima falou no palanque que tinha doado uma ambulância através 
de emenda parlamentar para o cinqüenta. Disse que será oposição nesta casa e 
cobrará melhorias para o cinqüenta. Disse que vai fiscalizar o acúmulo de cargos 
que vão ter na prefeitura, fiscalizar os serviços públicos e outros. Disse que vai 
ser uma oposição responsável e vai brigar pela melhoria de seu município. Neste 
momento o senhor presidente Antônio Carlos de Souza Castro - PSDB, 
passou a presidência para a vice presidente para que o mesmo pudesse fazer uso 
da tribuna, que usando da palavra cumprimentou a todos e parabenizou o • 
vereador Alexandre pela comenda concedida a dona Maria Trindade, pediu a deus 
que conduza a prefeita eleita dona Nilma com sabedoria e disse que teve seu 
posicionamento em relação a eleição complementar e torce pela continuidade dos 
trabalhos que vinham sendo feitos em todas as áreas do município. Falou de 
uma emenda do deputado Beto Faro no valor de sento e oitenta mil para a 
aquisição de uma ambulância UTI. Disse que está junto com os demais 
vereadores para fiscalizar e trabalhar como sempre fez. Nada mais havendo a 
tratar e 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, 29/06/2018. 

Antônio Car 
Presid 

Souza Castro 
exercício 
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Udinéia do Socorro Gomes Pereira 
Vice-Presidente em exercício 

Walber rèco Silva 
Stretário 
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