
Peniche, que foi discutido pelas autoras da matéria e pelos vereadores Nilziele da
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Moju. Dando prosseguimento, a senhora presidenta determinou que fosse feita a
segunda chamada para verificação de quorum, constatando-se a presença dos
Vereadores: Bruno Medeiros Quaresma-PL Cimira Eulália da Cruz Souza-PSC,
Dilcirene Trindade Martins PTB, Dionete Moraes Peniche-PL, Eliomar Cruz
da Silva-MDB, Iranilsom Trindade da Silva-PL, Junil Ramos Faro-MDB, Kelly
Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB. Leandro Henrique Cardoso da Ro^ha-
PSDB, Nilziele da Conceição Correa-PSB, Paulo Eduardo Costa de Oliveira-
PT, Raimundo Edson Duarte Malcher-MDB. Em seguida a senhora presidenta
submeteu a discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária anterior, não havendo
discussão—foi à votação,—sendo aprovada por unanimidade dos vereadores
presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento n029/2022, de
autoria das vereadoras Kelly Fernanda Ho S. Felix He Almeida e Dinnft^ M^raes

providências; Mensagem n002/2022, do gabinete da prefeitura municipal de
limitação de bairros na Vila Soledade, município de Moju, e dá nutras
n002/2022, que dispõe sobre a denominação das vias públicas, criação e de

2022, AS 09:00 HORAS.
Às 09:00 (nove) horas do dia 08 (oito) do mês de abril do ano de 2022 (dois mil e
vinte e dois), no prédio do Legislativo Municipal, denominado Vereador "Lourival
Tavares Cristo", reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Moju, sob a
presidência da Vereadora Eliomar Cruz da Silva, que obedecendo as^
formalidades legais e regimentais em vigor, solicitou a Vice-presidente que
efetuasse a chamada para verificação de quorum, constatando-se a presença dos
vereadores: Bruno Medeiros Quaresma-PL Cimira Eulália da Cruz Souza-PSC,
Dilcirene Trindade Martins-PTB, Dionete Moraes Peniche-PL, Eliomar Cruz
da Silva-MDB, Iranilsom Trindade da Silva-PL, Junil Ramos Faro-MDB, Kelly
Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Leandro Henrique Cardoso da Rocha-
PSDB, Nilziele da Conceição Correa-PSB, Paulo Eduardo Costa de Oliveira-
PT, Raimundo Edson Duarte Malcher-MDB. 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 assim discriminado: Requerimento n029/2022,
de autoria das vereadoras Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida e Dionet
Moraes Peniche, solicitando a construção de uma sala de fisioterapia no Hospit
Divino; Requerimento n 031/2022, He ^utoria d^ vprer|nra Dionete Morae
Peniche, solicitando através do programa de saúde bucal. a disponibilidade
próteses dentárias para as pessoas carentes do nosso município; Requeriment
032/2022,de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando

/implantação de cursinho preparatório para concorrer as vagas ofertadas para o

Curso de Tecnólogo em Agroecologia, através do Programa "Forma Pará";
Requerimento de indicação n" 005/2022, de autoria do vereador Bruna
Medeiros Quaresma, que indica à prefeita municipal de Moju, a regulamentação
dos nomes das ruas do bairro Nova Esperança, em nossa cidade; Projeto de Lei

REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE

CÂMARA  MUNICIPAL  DE  MOJU,
ESTADO DO PARÁ, 21a LEGISLATURA,

ATA DA 8a SESSÃO ORDINÁRIA DA

Palárin Vereador l.nurival Tav^re^ Cristo

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU



micro crédito, que vai ser disponibilozado no final de cada curso. Disse que
essa semana foram encerradas duas turmas do "Qualifica Pará", que veio para o
município de Moju através da parceria desse vereador com as vereadoras Nilziele
e Dilcinha. e deputados Beto Faro e Dilvanda Faro, mmpanhpirn Ret^ e Dra.
Roberlene, essa tumas eram dos cursos de Pintor de Obra e Extração de óleo
vegetal, e na quarta serão encerradas mais duas turmas de Eletricista Predial e
Residencial, que no final do mês serão entregues os certificados, onde essas
pessoas estarão aptas a receber o microcrédito. Disse que surgiram comentários
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governador Helder Barbalho pela implantação do programa Forma Pará. Disse
que essa semana o governador, através da SEASTER, abriu as inscrições para o
Qualifica Pará, que em menis de 50 horas foi batida a meta que seria de 50 mil
pré inscrições no estado do Pará, esse vereador acredita que o município de Moju
possou das mil inscrições, mas esses números ainda não são dados definitivos,
pois a SEASTER ainda vai levantar esses d^do^, prq ver se vai dar pra atender a
demanda do muniveipio de Moju. Parabenizou a Siaster que é comandada pelo
senhor Inocêncio, assim como o governador pela iniciativa, sobretudo pelo
incentivo e inserção das pessoas que estão fora do mercado de trabalho, através

^ia

vereadores que é muito boa. Disse que tem certeza que em breve a prefeita estará
realizando reforma em outras escolas. Vereador Paulo Eduardo Costa de
Oliveira, cumprimentou todos, parabenizou a presidenta desta casa por está
fazendo um trabalho ímpar na mesma, sem discriminação. Parabenizou o

município estão realizando diversos trabalhos. Convidou os
vereadores para visitar e fiscalizar as obras que estão sendo feitas. Parabenizou a
presidenta da Câmara pelo grande trabalho nesta Casa, falou da união entre os

Secretarias der

que foi discutido pela autora da matéria e pelos
vereadores Leandro Henrique c Junil R. Faro. Não havendo mais discussão, foi á
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a
inclusão dos vereadores Leandro Henrique C. da Rocha e Junil Ramos
Faro.Submeteu a discussão e votação o Requerimento n032/2022, de autoria
do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelo autor da
matéria e pelo vereador Junil R. Faro. Não havendo mais discussão, foi à votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão do
vereador Junil Ramos Faro. Submeteu a discussão e votação o Requerimento de
Indicação n005/2022, de autoria do vereador Bruno Medeiros Quaresma, que
foi discutido pelo autor da matéria e pelos vereadores, Niizieip da C^nceição e
Eliomar Cruz. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão das vereadoras Nilziele da
Conceição Corrêa e Eliomar Cruz da Silva. Encaminhou o Projeto de Lei
n002/2022, paia as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Terras,
Obras e Serviços Públicos, para análise e parecer no prazo legal. Expediente
Oral: Vereador Iraniíson Trindade da Silva, cumprimentou todos, parabenizou a
prefeita Nilma pelas obras que estão sendo executadas dentro Ho rrmnipipjn> como
por exemplo a reforma de várias escolas como as escolas da Vila união, Serrana,
Betênia e Trevo do Acará, e esse vereador fica feliz em fazer parte dessa gestão
que está trabalhando e cumprimdo o seu compromisso com o povo. Disse que as

Dionete Moraes Peniche,

Conceição, Junil R. Faro. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos
vereadores Nilziele da Conceição Corrêa e Junil Ramos Faro. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento n031/2022, de autoria da vereadora
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estado, que não estão atendendo as necessidades da população que precisa d
memso, disse que entrou em dois ônibos e pôde constatar várias irregul^ridade
como o excesso de lotação, ônibus inadequados e várias outras situações. Disse
que entrou em contato com o secretário de transportes Denis Carvalho, pedindo
alguma informação acerca dessa situação^ Disse que vai entrar com um
documento pedindo pra Secretaria de Transportes notificar essa empresa, para
que a mesma justifique o que está acontecendo, e se não for resolvido o problema,
esse vereador vai entrar em contato com a ARCON para que a mesma dê uma
resposta sobre esse descaso do transporte em nosso município. Disse que vai

\ estar nã Vila Soledade no próximo dia 12, para participar de uma reunião para

tratar assunto da Comunidade. Sobre a ponte do Príncipe da Paz, disse que pra
fazer a recuperação da mesma precisa de madeira de qualidade, falou que a
Prefeita foi na comunidade Leãozinho fazer mais uma parceria junto com as

i, que seja leita uma relexão e se atenda os requerimentos de mais de oito
vereadores, e olhe com carinho as necessidades e o anseio daquela gente.
Vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, cumprimentou todos, falou do
trabalho que vem sendo feito dentro do município, e exaltou o nome da prefeita,
do chefe da Casa Civil e do Governador, por esse trabalho e pelo compromisso
com o povo mojuense. Agradeceu aos  vereadores  que  aprovaramseu
requerimento, solicitando cursinho preparatório, que será de extrema
importância para os munícipes, e deve começar até o mês de junho. Agradeceu à
Marinha do Brasil que, junto com a Capitania dos Portos está no município
fazendo qualificação de trinta barqueiros. Ressaltou a visita que fez nos õnibu
que fazem transporte, e algumas linhas que tem a concessão do município e d

verídica,

isso. Disse que seu primeiro requerimento nesta casa, foi solicitando um
Posto de Saúde para o Ramal Primavera, onde teve o acompanhemento de oito
vereadores, por entenderem que é de suma necessidade um Posto de Saúde pra a
região, falou que chegou aos ouvidos que será assinada ordem de serviço para
construção de três praças ou mais no ramal Primavera, aí fica a dúvida, como vai
ter assinatura de ordem de serviço para a construção de três praças, se não tem
nem iluminação pública nas comunidades, pediu que, se essa informação for

vereador fez na ultima sessão, sobre a ponte do Jacaré Michira, disse que fica
feliz de não ter visto o vereador Márcio na sessão, pois como o vereador Edson
justificou, ele foi tentar resolver esse problema. Disse que vem cobrando isso
através de requerimento, falou que essa ponte está quebrada há mais de três
semanas, inclusive esse vereador cobrou na sessão passada e foi informado pelo
vereador Márcio que no máximo terça ou quarta feira desta semana o problema
seria resolvido, jã estamos na sexta feira e nada foi feito. Disse que recebeu vídeo
feito pelos moradores, onde os condutores de ônibus fizeram uma gambiarra na
ponte, colocando em risco os moradores da região. Fez uma cobrança para que
essa ponte seja reconstruída o quanto antes, sem a desculpa de está chuvando
ou falta de madeira, isso é questão de amor ao próximo. Em relação a ponte do
Rio Ubá, esse vereador disse que a mesma está pra cair, fez um apelo para que o
executivo tome providências, para que seja evitado um acidente de maior
proporção, disse que esteve com moradores da região e se sentiu na obrigação de
cobrar

nas redes sociais que esses vereadores citados teriam domínio em selecionar
pessoas para esse cursos, disse que isso é mentira, pois é uma responsabilidade
total da SEASTER, que é um programa do governo do estado, sendo um dos
maiores programas do Norte e Nordeste do Brasil. Sobre a cobrança que esse
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picnárinjQscar Corrêa de Miranda - Moju / PA, 08/04/2022.

que é preciso de união para ter um Moju melhor a cada dia, pois o município já
está avançando na área de educação, da saúde e em todas as éreas. Falou da
assinatura do convênio para a construção do Hospital Geral, que será um marco
para a história de Moju. Nada mais havendo a tratar a senhora presidenta deu
por encerrada a presente Sessão, e para constar, mandou lavrar a presente Ata,
que vai assinada pela Presidenta, Vice-Presidenta, Secretário e demais
Vereadores presentes na referida sessão, depois de lida e aprovada.

Ramal Primavera está chegando nesse dia. Saudou o presidente da Cooperativa
dos taxistas que se fazia presente nesta Casa. Disse que entrou em contato com a
prefeita para tentar fazer uma reunião com as pessoas que fazem trasporte ro
município^de Moju, transporte esse que já melhorou muito, pois hoje já se vê
ônibus, taxis e vans de qualidade. Disse que quando era secretário de transporte
trouxe o curso para condutores de passageiros, taxistas, motoristas de ônibus e
mototaxistas. Disse que Moju está crescendo, prova disso foi a assinatura do
Convênio para construção do Hospital Geral de Moju, que o governador veio
assinar na semana anterior. Em seguida a vereadora presidenta Eliomar Cruz
da Silva, cumprimentou todos, inclusiveos taxistas que estavam presentes, falou
dos serviços ofertados por esta casa à população mojuente,como a Procuradoria
da Mulher com psicólogo, assistente social eprocurador, e a Sala do Cidadãoc om

emissão de RG, segunda via de CPF e emissão de carteira de trabalho digital.
Convidou os vereadores para participarem de uma reunião com os taxistas. Falou

comunidades pra tirar madeira de qualidade para recuperar a ponte. Disse que
quando foi secretário fez parceria com várias empresas para recuperação de
pontes e ramais, pois parcerias são muito importantes. Falou que tem certeza que
a prefeita já reformou mais de trinta no seu mandato. Ressaltou que o vereador
Márcio se ausentou da sessão, porque a madeira para recuperação da ponte do
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em dias de maiores fluxo de pessoas. Dando prosseguimento, a senhora presidenta determinou que
fosse feita a segunda chamada para verificação de quorum, constatando-se a presença dos
Vereadores: Alexandre Pinheiro Paes-PSC, Bruno Medeiros Quaresma-PL Cimira Eulália da
Cruz Souza-PSC, Dilcirene Trindade Martins-PTB, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval
Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MDB, Iranilsom Trindade da Silva-PL, Junil

2022, AS 09:00 HORAS.
Às 09:00 (nove) horas do dia 25 (vinte e cinco) do mês de março do ano de 2022 (dois mil e vinte e
dois), no prédio do Legislativo Municipal, denominado Vereador "Lourival Tavares Cristo",
reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Moju, sob a presidência da Vereadora Eliomar
Cruz da Silva, que obedecendo as formalidades legais e regimentais em vigor, solicitou a Vice-
presidente que efetuasse a chamada para Verificação de quorum, constatando-se a presença dos
vereadores: Alexandre Pinheiro Paes-PSC, Bruno Medeiros Quaresma-PL Cimira Eulália da
Cruz Souza-PSC, Dilcirene Trindade Martins-PTB, Dionete Moraes Peniche-PL, Edeval
Pereira Barra-PC do B, Eliomar Cruz da Silva-MDB, Iranilsom Trindade da Silva-PL, Junil
Ramos Faro-MDB, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Leandro Henrique Cardoso
da Rncha-PSDB, Márcio de Castro Martins-PSC, Nilziele da Conceição Correa-PSB, Paulo
Eduardo Costa de Oliveira-PT, Raimundo Edson Duarte Maleher-MDB. 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
assim discriminado: Mensagem do executivo municipal encaminhando o Projelo de Lei
n001/2022, que fixa o subsídio salarial dos professores de educação básica do Município de Moju
para o exerr.ir.io de 2022 e dá outras providencias; Requerimento n 016/2022, de autoria do
vereador Edeval Pereira Barra, solicitando ao executivo municipal a implantação de um Micro
Sistema de Abastecimento de água na comunidade Vila Cruz, Alto Moju; Requerimento
n019/2022, de autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, solicitando ao executivo
municipal a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Sagrado Coração de Jesus,
localizada na comunidade Arauaí; Requerimento n020/2022, de autoria da vereadora Dionete
Moraes Peniche, solicitando ao executivo municipal a construção em alvenaria da Rscoia Agu
Preta, localizada na Vila Água Preta vicinal São José; Requerimento n022/2022, de autoria d

vereadora Eliomar Cruz da Silva, solicitando aconstrução de uma quadra poliesportiva coberta, n
escolada comunidade Jupuubinha, Médio Moju; Requerimento de Indicação n002/2022, d
autoria do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, indicando ao executivo a implantação
um centro de acolhimento emocional e atendimento psicológico em nosso municípi
Requerimento de Indicação n002/2022, de autoria do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira,
indicando ao executivo a implantação de um centro de acolhimento emocional c atendimento
psicológico em nosso município; Requerimento de Indicação 003/2022 das Vereadoras Kelly
Fernanda da Silva F. de Almeida, Eliomar Cruz da Silva e Dionete Moraes Peniche, solicitando a
Mesa Diretora, elaboração de Resolução visando a criação da Bancada Evangélica no âmbito da
Câmara Municipal de Moju; Requerimento de Indicação 004/2022 das Vereadoras Kelly
Fernanda da Silva F. de Almeida, Eliomar Cruz da Silva, Dionete Moraes Peniche, Cimira Eulália
da C. Sousa, Dilcirene Trindade Martins e Nilziele da Conceição Corrêa solicitando a Mesa
Diretora, elaboração de Resolução visando a criação da Bancada Feminina no âmbito da Câmara
Municipal de Moju; Correspondência do executivo municipal encaminhando Edital de Convocação
para audiência pública sobre a LDO 2022; Requerimento verbal de autoria da vereadora Nilziele
da Conceição Corrêa, solicitando que sejam colocados banheiros químicos nas agências bancárias

REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE
ESTADO DO PARÁ, 21a LEGISLATURA,
CÂMARA MUNICIPAL  DE  MOJU,
ATA DA 5a SESSÃO ORDINÁRIA DA
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Jlíu-
INTERTICIO referente ao Projeto de Lei n 001/2022, de autoria do executivo municipal, sendo  ^

Cardoso da Rocha- Sim, Márcio de Castro Martins- Sim, Nilziele da Conceição Corrêa- Sim,
Paulo Eduardo Costa de Oliveira- Sim, Raimundo Edson Duarte Malcher- Sim. Submeteu o

Junil Ramos Faro- Sim, Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida- Sim, Leandro Henrique
Dionete Moraes Peniche- Sim, Edeval Pereira Barra- Sim, Iranilsom Trindade da Silva- Sim,

- Sim, rimira Eulália Ha Cruz Souza- Sim, Dilcirene Trindade Martins- Sim,

por
Sim, Bruno Medeiros

mais discussão, foi à votação, sendo aprovado
Alexandre Pinheiro Paes

Henrique, Edeval P. Barra. Não havendo
quatorze votos a favor dos  vereadores:

que foi discutido pela autora da matéria. Não havendo mais discussão, foi à votação,
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu à discussão e votação o
Requerimento n022/2022, de autoria da vereadora Eliomar Cruz da Silva, que foi discutido pela
autora da matéria.Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o Requerimento de Indicação n002/2022,
de autoria do vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, que foi discutido pelo autor da matéria e
pelos vereadores Nilziele da Conceição, Dilcirene Martins e Eliomar Cruz. Não havendo mais
discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão
das vereadoras Nilziele da Conceição Corrêa e Dilcirene Trindade Martrins. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento de Indicação 003/2022 de autoria das Vereadoras Kelly Fernanda da
Silva F. de Almeida, Eliomar Cruz da Silva e Dionete Moraes Peniche, que foi discutido pelas
vereadoras Dionete Moraes, Kelly Fernanda e Eliiomar Cruz. Não havendo mais discussão, foi à
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e
votação o Requerimento de Indicação 004/2022 de autoria das Vereadoras Kelly Fernanda da
Silva F. de Almeida, Eliomar Cruz da Silva, Dionete Moraes Peniche, Cimira Eulália da C. Sousa,
Dilcirene Trindade Martins e Nilziele da Conceição Corrêa, que foi discutido pelas vereadora
Kelly Fernanda, Bruno Quaresma e Junil R. Faro. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo
aprov^do por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a discussão e votação o
Requerimento verbal de autoria da vereadora Nilziele da Conceição Corrêa, que foi discutido pel
autora da matéria e pelos vereadores Raimundo Edson, Dioinete Moraes, Paulo Eduardo, Kelly
Fernanda, Leandro Henrique e Dilcirene. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Raimundo
Edson D. Malcher, Dionete Moraes Peniche, Paulo Eduardo C. de Oliveira, Kelly Fernanda da S. F.
de Almeida, L^andro Henrique C. áa Rocha e Dilcirene T. Martins. Submeteu a discussão e votação
nominal o pedido de urgência para aprovação do Projeto de Lei n001/2022, do executivo
municipal e se aprovado que as Comissões de Legislação e Educação possam elaborar Parecer para
aprovação da matéria, que foi discutido pelos vereadores Paulo Eduardo, Bruno Quaresma, Leandro

Ramos Faro-MDB. Kelly Fernanda da S. Felix de Almeida-MDB, Leandro Henrique Cardoso
da Rocha-PSDB, Márcio de Castro Martins-PSC, Nilziele da Conceição Correa-PSB, Paulo
Eduardo Costa de Oliveira-PT, Raimundo Edson Duarte Malcher-MDB. Em seguida a senhora
presidenta submeteu a discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária anterior, não havendo
discussão foi à votação, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Submeteu a
votação o Requerimento n016/2022, de autoria do vereador Edeval Pereira Barra, que foi
discutido pelo autor da matéria e pela vereadora Cimira Eulália. Não havendo mais discussão, foi à
votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes,com a inclusão da Vereadora
Cimira Eulália da Cruz Souza. Submeteu a discussão e votação o Requerimento nuül9/2ü22, de
autoria do vereador Raimundo Edson Duarte Malcher, que foi discutido pelo autor da matéria e
pelos vereadores Bruno Quaresma, Cimira Eulália, Junil R. Faro, Eliomar Cruz e Alexandre
Pinheiro. Não havendo mais discussão, foi à votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes, com a inclusão dos vereadores Bruno Medeiros Quaresma, Cimira Eulália da
Cruz Souza, Junil Ramos Faro, Eliomar Cruz da Silva e Alexandre Pinheiro Paes. Submeteu a
discussão e votação o Requerimento n020/2022, de autoria da vereadora Dionete Moraes Peniche,

^endo
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casa pela criação da bancada feminina e também pela bancada evangélica. Falou que seu
partido o PC do B está completando cem (100) anos, c parabenizou todos os filiados do PC do B em
Moju em especial o seu presidente, senhor Raimundão. Agradeceu aos colegas vereadores pela
aprovação do seu requerimento, que trata da implantação de um Ssstema de abastecimento de água
na Cruz, no Alto Moju. Vereador Paulo Eduardo Costa de Oliveira, cumprimentou todos, falou
que essa semana foi muito produtiva, onde esse vereador participou da Caravana da Esperança,
percorrendo vários municípios do Pará, juntamente com o deputado Beto Faro, a deputada Dilvanda
e o companheiro Elias Santiago, ouvindo os anseios da população, onde teve a oportunidade de
entragar e solicitar à deputada Dilvanda, mais cursos do Programa Qualifica Pará. Disse que teve a
oportunidade de participar junto ao governador Helder da entrega dos primeiros mil certificados
desse programa, onde ogovernador anunciou que todos os profissionais das 45 (quarenta e cinco)
modalidades de cursos profissionalizantes terão um micro crédito de até cinco mil reais. Disse que
hoje tbram votados requerimentos importantes, sobretudo o de sua autoria que solicita a
implantação de um centro de acolhimento emocional e atendimento psicológico em nosso
município, pediu aos pais e familiares que observem mais os jovens com relação à essa questão.
Sobre a questão do aumento do piso salarial dos professores^ pediu para que essa questão possa ser
debatida com o sindicato da categoria aqui nesta casa. Nesse momento a senhora presidenta Eliomar
Cruz, cumprimentou e agradeceu a presença da equipe do Clube de Ciências presentes nesta casa.
Fez um relato dos trabalhos que a prefeita vem realizando no município de Moju. Nada mais
havendo a tratar a senhora presidenta deu por encerrada a presente Sessão, e para constar, mandou
lavrar a presente Ata, que vai assinada pela Presidenta, Vice-Presidenta, Secretário e demais
Vereadores presentes na referida sessão, depois de lida e aprovada.

Plenário Oscar Corrêa de Miranda - Moju / PA, 25/03/2021.

desta

aprovado por unanimidade dos veredaores presentes. Nesse momento foi feita a leitura do Parecer
005/2022, das Comissões de Legislação Justiça e Redação Final; Educação, Turismo, Cultura e
Desporto e Finanças e Orçamento, referente ao Projeto de Lei n001/2022, de autoria do executivo
municipal. Submeteu a discussão e votação o Parecer Conjunto n005/2022, das Comissões de
Legislação, Educação e Finanças e o Projeto de Lei o "001/2022, de autoria do executivo
municipal, Não havendo discussão, foram á votação, sendo aprovados por unanimidade dos
vereadores presentes. Expediente Oral: Vereador Edeval Pereira Barra, cumprimentou todos,

parabenizou os colegas vereadores pela aprovação doaumento do Piso Salarial dos profesores,
parabenizou a Prefeita Nilma por ter enviado essa Projeto de Lei para esta Casa e pela assinatura da
ordem deserviço para a construção da praça da Vila Betãnia, parabenizou também as vereadoras
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