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prefeita Nilma Lima. Disse que ainda falta muito para ser feito no esporte, mas muito já se fez,
e ainda será feito muito mais. Vereador. Falou que já veio para Moju o torneio intermunicipal
de handebol e de voleybol, o festival das pipas que faz a alegrias das crianças. Raimundo
Edson Duarte Malcher, cumprimentou todos, agradeceu a deus pelo livramento. Disse que
fica muito feliz pelas vitórias dos estudantes mojuenses nos JEB's, e parabenizou todos os
professores e alunos que participaram. Agradeceu o governador, a prefeita, o Chefe da Casa
Civil e a Secretária de Educação por todo apoio dado aos estudantes. Falou que esteve na Vila
Castanhandeua acompanhando uma Cavalgada, parabenizou os organizadores pelo evento.
Agradeceu os vereadores que aprovaram seu Requerimento. Disse que cada vereador faz seu
papel, e esse vereador foi eleito pra trabalhar em prol do povo Mojuense. Agradeceu a prefeita
Nilma Lima pelo trabalho que vem fazendo pelo povo, falou da assinatura da ordem de serviço

para construção das praças do Curuperé, do Bacuriteua e do Envirateua. Disse que as visitas
da equipe de saúde nas casas das pessoas que não conseguem se deslocar até um hospital é
muito importante. Vereador Mareio de Castro Martins, cumprimentou todos, agradecu a
prefeita Nilma Lima pelo grande trabalho que a mesma está realizando no município de Moju.
Falou que participou da assinatura da ordem de serviço para construção das praças das
comunidades Bacuriteua e Curuperé. Falou que o programa Melhor em Casa, já astá
acontecendo. Falou da responsabilidade do seu grupo político com a população e com o

esporte mojuense. parabenizou os estudantes e professores que participaram dos JEP'S, que
reditaram que são capazes. Vereadora Cimira Eulália da Cruz Silva, cumprimentou todos,
radeceu o apoio que a prefeita Nilma Lima está dando à secretaria de agricultura, e falou

e aconteceu uma reunião na Soledade com os agricultores da região para que os mesmos
ssam documentar suas terras, por razão de que os agricultores estão sendo perseguidos por

ileiros que estão invadindo as terras desses agricultores. Parabenizou os que estavam à
nte das equipes que participaram dos JEP's. Disse que Moju está cada dia melhor, e essa
readora se sente orgulhosa de fazer parte dessa história, e gradeceu o governador, a
efeita, o Chefe da Casa Civil e a secretária de educação por todo apoio dado aos estudantes.

Vereadora Eliomar Cruz da Silva, cumprimentou todos, agradeceu a Deus pela vida e pelo
grande livramento no acidente que sofreu no decorrer da semana, juntamente com os colegas
vereadores Márcio, Bruno e Raimundo Edson. Parabenizou a equipe do DEAF, que tem feito
um excelente trabalho com as crianças, jovens e adolescentes mojuenses. Parabenizou todos
os professores responsáveis pelas equipes que participaram dos JEB's. Parabenizou também a
professora Sandra Secretária de educação e toda sua equipe, por todo seu trabalho e
agradeceu à prefeita Nilma, o Chefe da casa Civil Iram Lima e o governador por todo apoio
dado às equipes que participaram dos JEB'S. Falou que dia 25 acontecerá uma Sessão Solene
Para homenagear todos as equipes mojuenses que perticiparam desse jogos. Falou de todos os
serviços que estão sendo realizados no município, e parabenizou a prefeita por esses
trabalhos, assim como o governador pelo trabalho de asfaltamento no ramal da Socôco. Nada
mais havendo a tratar a senhora Presidente deu por encerrada a presente Sessão, e para
constar, mandou lavrar a presente Ata, que vai assinada pela Presidente, Vice-Presidente,
Secretário e demais Vereadores presentes na referida sessão, depois de lida e aprovada.
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ATA DA 31a SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU, ESTADO
DO PARÁ, 21a LEGISLATURA, REALIZADA
NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, AS
09:00 HORAS.
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