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PREFEITA MUNICIPAL

Art. Io Fica denominada de "Praça BERNARDINO DO ESPÍRITO SANTO"

(Seu Bernardo)^ localizada na PA 252 neste Município.

Art. 2o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

Plenário Oscar Corrêa de Miranda Moju/PA, em 18 de março de 2022.

A Câmara Municipal de Moju Pará, no uso de suas atribuições legais,
aprova e a Prefeita Municipal sanciona a seguinte Lei:

Denomina de "Praça BERNARDINO DO

ESPÍRITO SANTO^ (Seu Bernardo) a praça

da Vila Curuperé, localizada na PA 252

neste Município.

PROJETO DE LEI N 001/2022
Autor: Ver. MÁRCIO DE CASTRO MARTINS
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A
Plenário Oscar Corrêa de Miranda Moju/PA, 18 de março de 2022

Bernardino do Espírito Santo veio da vila de Camurituba/Abaetetuba
aproximadamente há 70 anos atrás, veio em busca de trabalho e armou

acampamento as margens do Igarapé que hoje é conhecido como Curuperé.

Certo tempo depois ele trouxe sua família e formaram a Vila do Curuperé

casou -se com dona Petrolina e teve 7 filhos, ele faleceu há 22 anos atrás. O

espaço onde se encontra a escola Curuperé, a Igreja Católica são Miguel, e a

praça foi área doada pelo seu Bernardino para a construção dessas obras.

Diante do exposto solicitamos que os nobres colegas vereadores aprovem

a referida matéria e possamos prestar essa justa homenagem.

JUSTIFICATIVA

Denomina de "Praça BERNARDINO DO

ESPÍRITO SANTO^ (Seu Bernardo) a praça

da Vila Curuperé, localizada na PA 252

neste Município.

PROJETO DE LEI N 001/2022
Autor: Ver. MÁRCIO DE CASTRO MARTINS
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MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Prefeita Municipal de Moju

MENSAGEM N 001/2022, DE 00 DE MARÇO DE 2022.

Senhora Presidente da Câmara Municipal de Moju,

Senhores (as) Vereadores e vereadoras,

Tenho a honra de submeter à apreciação e deliberação de Vossas Excelências,
com fundamento no Ari 27, VII da Lei Orgânica do Município, o Pro^eto de Lei n. 001/2022,
que fixa o piso salarial dos professores de educação básica do Município de Moju para o
exercício de 2022 e dá outras providências.

Nobres vereadores, o presente PL visa adequar o salário dos professores de
educação básica do município de Moju de acordo com o indrce divulgado peto Governo Federal
em fevereiro desde ano.

O Governo Federal através do Ministério da Educação divulgou que o piso salarial
do magistério passara para R$ 3.845,34 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e
trinta e quatro centavos) para professores com jornada de até 40 (quarenta) horas semanais
ou 200 (duzentas) horas mensais. Sendo que, as demais jornadas de trabalho serão, no
mínimo, proporcionais ao valor estabelecido no "caput" deste artigo, nos termos do art. 2, 3
da Lei n 11.738/2008.

Sabendo da importância do presente PL e que as alterações são de grande
relevância para a valorização dos professores o executivo municipal de Moju conta com a
colaboração desta casa para a sua aprovação.

Aproveito a oportunidade para destacar que os novos vencimentos serão
retroativos a janeiro/2022.

Ademais, o retroativo referente aos meses de janeiro e fevereiro/2022, serão pagos
em duas parcelas, a primeira no contracheque referente a março/2022 e a segunda no
contracheque referente a abril/2022.

Assim, o presente Projeto de Lei visa fixar o piso salarial dos professores de
educação básica do Município de Moju para o exercício de 2022.

Diante do exposto, solicito a apreciação deste projeto e dos seus anexos, em
regime de urgência e, aguardamos pela sua aprovação após devido exame.

Estas, Senhora Presidente, Senhores Vereadores, são as razões que levam a,
extremamente honrada, encaminhar o presente Projeto de Lei à consideração dessa Digna
Casa Legislativa.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MOIU/PA, 15 DE MARÇO DE 2022.
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