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Ata da 11ª (décima primeira) Sessão Ordinária do 1º (Primeiro) Período 

Legislativo da 1ª (Primeira) Sessão Anual, da 8ª (oitava) Legislatura da Câmara 

Municipal de Água Azul do Norte- Pará, realizada de modo virtual, aos 19 

(dezenove) de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), com início às 19 (Dezenove) 

horas e 15 (quinze) minutos, no plenário da Câmara, funcionando 

provisoriamente no antigo prédio do Banpará, sito à Rua Paulo Guimarães, s/n, 

na cidade de Água Azul do Norte. Sob a Presidência do Vereador RODRIGO DE 

SOUZA LEITE e na presença on-line dos vereadores: ADEVIR SUÉ DIAS, 

COLEMAR FERREIRA SOARES, JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO, 

JOSIANA DE SOUZA FERNANDES, SILVANO DA SILVA AGUIAR e VANUSA 

SOARES DOS SANTOS. Iniciando a Sessão o presidente, cumprimentou a 

todos vereadores, servidores on-line, e pediu servidora Nicelena, para fazer a 

leitura de um versículo Bíblico. Logo em seguida pediu a secretária Damiana, 

para proceder se com a chamada dos vereadores, onde constatou-se a presença 

on-line da maioria, conforme lista de presença. Na sequência, colocou em 

discussão e votação a ata anterior, que foi achada conforme e aprovada por 

unanimidade. Continuando, a secretária fez a leitura da matéria da pauta da 

ordem do dia, que foram: INDICAÇÃO Nº 040/2021, DE AUTORIA DO 

VEREADOR SILVANO, INDICANDO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, 

QUE  VIABILIZE JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE O PAGAMENTO DOS 

PLANTÕES DOS ENFERMEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 401/2014; INDICAÇÃO Nº 041/2021, DE 

AUTORIA DO VEREADOR COLEMAR, INDICANDO AO CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO, QUE  VIABILIZE JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE A 

REFORMA E ATIVAÇÃO DE TODOS BRINQUEDOS DAS PRAÇAS PÚBLICAS 

DAS VILAS E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE- PA; 

INDICAÇÃO Nº 042/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR COLEMAR, 

INDICANDO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE PROVIDENCIE COM 

URGÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE A INSTALAÇÃO DE 

CORRIMÃO NA PONTE SITUADA SOBRE O RIO PARAUAPEBAS, NA 

VICINAL VAÍTE REGIÃO DA ARICÁ, MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE- 
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PA.  Em seguida o presidente passou a sessão para o PEQUENO EXPEDIENTE, 

e passou a palavra para o vereador Silvano, que cumprimentou a todos, 

agradeceu a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar presente em mais 

uma sessão. Em seguida falou sobre sua indicação, onde indica ao executivo 

que efetue o pagamento dos enfermeiros plantonista conforme a lei 401/2014, 

que esta determina que são pagos 400,00 (quatrocentos reais) a título de plantão 

de enfermagem por 12 horas. Falou também que os servidores os procuraram e 

disseram que não estão recebendo dessa forma, quando eles trabalham, pois 

eles fazem plantão de 24 horas e recebe apenas 12 horas. Pediu aos colegas 

que votassem em sua indicação. Continuando ainda no pequeno expediente, a 

palavra foi franqueada ao vereador Colemar, que cumprimentou a todos 

vereadores e servidores, falou que é um prazer trabalhar com todos. Defendeu 

suas indicações, pedindo aos vereadores para o apoiarem, pois são muito 

importantes para o município, onde uma, ele solicita que o executivo reforme e 

reative todos os brinquedos das praças públicas, tanto da sede do município, 

quanto das Vilas, pois existem muitos brinquedos estragados, a reforma e 

manutenção livrará de acidentes e as crianças poderão aproveitar melhor esses 

espaços. A outra ele pede que o executivo instale o corrimão da ponte situada 

sobre o rio Parauapebas, na vicinal Vaíte, região da Aricá. Disse que as pessoas 

pediram a ele para que o intercedesse, pois elas temem por medo de acidentes. 

E pediu apoio aos vereadores para suas indicações. E continuando e não 

havendo inscritos para o GRANDE EXPEDIENTE, o presidente, passou a 

sessão para a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão as indicações de nº 

040, 041 e 042/2021, passando a palavra aos líderes de partido, que foram todos 

favorável, as indicações, em seguida foi declarado, aprovadas por unanimidade. 

Concluindo o presidente parabenizou os vereadores por suas indicações, que 

são pertinentes e que vem de encontro aos anseios da comunidade. Agradeceu 

a todos, desejou um boa noite e uma boa semana a todos e não havendo mais 

nada a tratar, declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada esta 

ata, por mim NICELENA DE NORONHA RAMOS, que após lida, será aprovada 

pelo Plenário da Câmara. Plenário da Câmara Municipal de Água Azul do Norte, 
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funcionando excepcionalmente no prédio do antigo Banpará, aos 19 de abril de 

2021. 

Presidente: _____________________________________________________ 

Vice-Presidente: _________________________________________________ 

Secretário: ______________________________________________________ 

 


