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PODER LEGISLATIVO 
ENTE 

PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO VICE - ES1DENTE CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU 

REQUERIMENTO N° 052/2018 

Exmo. Sr Presidente e demais vereadores da Câmara Municipal de Moju 

A Vereadora MARIA NILDA PACHECO BITENCOURT, da bancada do PSDB nesta 

Câmara, usando das atribuições que a Lei lhes confere, vem solicitar que seja 

realizada Sessão Especial no dia 15/05/2018, em Homenagem A FOLIA DO DIVINO 

ESPÍRITO SANTO, e aos 264 anos de fé de sua festa em Moju. 

JUSTIFICATIVA: 

A festa do Divino Espírito Santo este ano tem como tema "O Espírito Santo 

rejuvenesce os cristãos leigos e leigas: salda terra,luz do mundo MT.5,14-14, e este 
ano faz 264 anos de fé, e no período de um mês antes da festa são concretizadas 
várias ações e manifestações de fé e muita partilha, encontros de famílias e irmãos 
que saem em busca de evangelizar em momento de muita fé, entre tantas 
manifestações de fé está a FOLIA DO DIVINO ESPIRITO SANTO que são grupos de 
pessoas composto de mulheres, jovens, adolescentes e homens, com o intuito e a 
missão de evangelizar, pois se acordam de madrugada e cantando e louvando ao 
senhor, fazendo barulho com tambor e outros instrumentos de rua em rua e de 
bairro em bairro e em comunidades, além de levar a palavra saem esmolando 
levando a bandeira do Divino até as famílias católicas que recebem muito bem a 
folia e muitas delas oferecem café e banquetes e ofertas que são levadas até a 
paróquia. 

Diante deste momento tão bonito pela fé que partilhamos, solicitamos a Vossa 
Excelência que seja realizada uma sessão especial no dia 15/05/2018 em 

homenagem A FOLIA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO, e aos 264 anos de fé de sua 
festa em Moju. 

Plenário Oscar Corrêa de Miranda Moju/PA, 25 de abril 2018. 

MARIA NIL E O BITENCOURT 
Vereadora PSDB 
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REQUERIMENTO N° 052/2018 

Exmo. Sr Presidente e demais vereadores da Câmara Municipal de Moju 

A Vereadora MARIA NILDA PACHECO BITENCOURT, da bancada do PSDB nesta 

Câmara, usando das atribuições que a Lei lhes confere, vem solicitar que seja 

realizada Sessão Especial no dia 15/05/2018, em Homenagem A FOLIA DO DIVINO 

ESPÍRITO SANTO, e aos 264 anos de fé de sua festa em Moju. 

JUSTIFICATIVA: 

A festa do Divino Espírito Santo este ano tem como tema "O Espírito Santo 
rejuvenesce os cristãos leigos e leigas: salda terra,luz do mundo MT.5,14-14, e este 
ano faz 264 anos de fé, e no período de um mês antes da festa são concretizadas 
várias ações e manifestações de fé e muita partilha, encontros de famílias e irmãos 
que saem em busca de evangelizar em momento de muita fé, entre tantas 

manifestações de fé está a FOLIA DO DIVINO ESPIRITO SANTO que são grupos de 
pessoas composto de mulheres, jovens, adolescentes e homens, com o intuito e a 
missão de evangelizar, pois se acordam de madrugada e cantando e louvando ao 
senhor, fazendo barulho com tambor e outros instrumentos de rua em rua e de 
bairro em bairro e em comunidades, além de levar a palavra saem esmolando 
levando a bandeira do Divino até as famílias católicas que recebem muito bem a 
folia e muitas delas oferecem café e banquetes e ofertas que são levadas até a 
paróquia. 

Diante deste momento tão bonito pela fé que partilhamos, solicitamos a Vossa 

Excelência que seja realizada uma sessão especial no dia 15/05/2018 em 

homenagem A FOLIA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO, e aos 264 anos de fé de sua 
festa em Moju. 

Plenário Oscar Corrêa de Miranda Moju/PA, 25 de abril 2018. 
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