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ATA DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 
SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA- DATA: 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 
As vinte e uma horas e vinte minutos, do dia dezessete do mês de 
dezembro, do ano de dois mil e vinte e um, no Plenário Professora Antônia 
Bannach na Câmara Municipal de Pau D’Arco – Estado do Pará, reuniram-
se os vereadores, sob a presidência do Vereador Chiquinho da Agrocampo, 
auxiliado pelos Vereadores Carlos do Pequi, 1°Secretario, e o Vereador 
Jedson da Marli, 2° Secretário. Iniciada a sessão legislativa o Senhor 
Presidente solicitou ao 1° Secretário a averiguação de quórum, o qual 
constatou quórum com a ausência dos vereadores João Paulo e Sandrinha 
do Conselho. Consecutivamente, o Senhor Presidente convidou a todos a 
ficarem de pé em saudação as bandeiras nacional, estadual e municipal, 
determinou a leitura de um versículo bíblico, declarando aberta a sessão 
ordinária solicitando ao 2º Secretário a leitura das matérias constantes do 
EXPEDIENTE nada consta. Em seguida, o senhor Presidente declarou 
iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para os vereadores inscritos, 
não houve manifestação. O Presidente passou a fase destinada a ORDEM 
DO DIA, foi colocado em discussão e votação em 1ª turno o PROJETO 
DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº. 016/2021-PMPD/PA, dispõe sobre a 
Autorização de Concessão de Abono Excepcional, proveniente de Rateiro 
do Saldo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica – FUNDEB. ”. Que foi APROVADO POR UNANAMIDADE. 
Discussão e votação em 2º turno PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 
MUNICIPAL Nº. 013/2021-GPM/PD, que Institui e Aprova o plano municipal 
de Saneamento Básico destinado a gestão dos serviços públicos 
municipais de saneamento básico, a saber: abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e 
drenagem urbana e manejo das águas pluviais, em todo o território do 
município de Pau D’arco – Pá e contém outras providencias”. Que foi 
APROVADO POR UNANAMIDADE. Dando seguimento a sessão, o senhor 
Presidente declarou iniciada a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL, 
para os vereadores inscritos, todavia não houve manifestação. E não 
havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a 
presente sessão ás 21h40min. (vinte hora e quarenta minutos) e para 
constar eu Vereador Carlos do Pequi, 1º. Secretário lavra e assina a 
presente Ata, que se achada conforme vai assinado por mim e pelos 
demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Vereador 
Chiquinho da Agrocampo,__________________ Presidente, Vereador 
Carlos do Pequi,__________________1º. Secretário, Vereador Jedson 
da Marli, 
___________________2°.Secretário******************************************
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ATA DA 44ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 4ª 

SESSÃO ANUAL DA 8ª LEGISLATURA-  DATA: 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

As vinte e uma horas e vinte minutos, do dia  dezessete do mês de dezembro, 

do ano de dois mil e vinte e um, no Plenário Professora Antônia Bannach na 

Câmara Municipal de Pau D’Arco – Estado do Pará, invocando a Proteção de 

Deus e agradecendo a presença dos Senhores Vereadores, da assessoria 

jurídica e servidores desta Casa, o Presidente Chiquinho da Agrocampo, 

declarou aberta a Quadragésima quarta Sessão Ordinária, após solicitou ao 

primeiro Secretário que fizesse a averiguação de quórum, o qual realizou as 

devidas anotações com a ausência do vereador João Paulo. Posteriormente 

requereu que o segundo secretário realizasse a leitura de um versículo bíblico. 

EXPEDIENTE nada consta. TEMA LIVRE para os vereadores inscritos, não 

houve manifestação. ORDEM DO DIA, foi colocado em discussão e votação em 

2º turno PROJETO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº. 016/2021-PMPD/PA, 

dispõe sobre a Autorização de Concessão de Abono Excepcional, proveniente 

de Rateiro do Saldo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica – FUNDEB. Que foi APROVADO POR UNANAMIDADE. Dando 

seguimento a sessão, o senhor Presidente declarou iniciada a fase destinada a 

EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os vereadores inscritos, todavia não houve 

manifestação. E nada mais havendo a tratar o senhor Presidente declarou 

encerrada a presente sessão ás vinte e uma horas e trinta minutos e para constar 

eu Vereador Carlos do Pequi, 1º. Secretário lavra e assina a presente ata, que 

se achada conforme vai assinado por mim e pelos demais membros da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal, Vereador Chiquinho da Agrocampo, 

__________________ Presidente, Vereador Carlos do Pequi, 

__________________1º. Secretário, Vereador, Jedson da 

Marli,___________________ 

2°.Secretário.**************************************************************************
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