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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 8ª LEGISLATURA - DATA: 01 DE SETEMBRO DE 2022.   

 

As vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos, do dia primeiro do mês de setembro, 

do ano de dois mil e vinte e dois, 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 27ª 

(vigésima setima) Sessão Ordinária. Após solicitou ao primeiro Secretário que fizesse 

a averiguação de quórum, o qual realizou as devidas anotações com a ausência do 

vereador River de Sá. Posteriormente requereu que o segundo secretário realizasse 

a leitura de um versículo bíblico, declarando aberta a sessão ordinária. Em seguida 

solicitou ao 2º Secretário a leitura das matérias constantes do EXPEDIENTE, o qual 

nada consta. Em seguida declarou iniciada a fase destinada ao TEMA LIVRE, para 

os vereadores inscritos, na ocasião nenhum dos pares fizeram o uso da tribuna. 

Dando seguimento à sessão o senhor Presidente passou a fase destinada a ORDEM 

DO DIA, na qual foi colocado em DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM 2º TURNO DO 

PROJETO DE LEI DE N° 006/2022-PMPD/PA, fixa o reajuste ao piso salarial para os 

profissionais do Magistério Público Municipal da Educação Básica, para o exercício 

de 2022, de acordo com o piso profissional nacional do magistério público da 

educação básica fixada pelo Ministério da Educação, na forma que especifica. Que foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. VOTAÇÃO EM 2º TURNO DO PROJETO DE LEI 

ORDINARIA MUNICIPAL Nº. 007/2022-GAB/PMPD/PA, “Dispõe sobre a Autorização 

para abertura de Credito Adicional Suplementar no Orçamento do Exercício 

Financeiro de 2022 de Pau D´arco do Estado do Pará e da outras providencias”. Que 

foi APROVADO PELA MAIORIA ABSOLUTA. Dando seguimento a sessão, o senhor 

Presidente declarou iniciada a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL, para os 

vereadores inscritos, não houve manifestação. E não havendo mais nada a tratar o 

senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão ás 21h52min. (vinte e uma 

horas e cinquenta e dois 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 João Paulo, 

___________________2°.Secretário*******************************************************
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