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Boletim para a 10ª (décima) Sessão Ordinária do 1º 

(Primeiro) Período Legislativo da 1ª (Primeira) 

Sessão Anual, da 8ª (oitava) Legislatura da Câmara 

Municipal de Água Azul do Norte - Pa. 

 

Data: 12/04/2021           

Hora: 19h00m 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 

1ª) - Indicação nº 031/2021, de autoria do vereador Ronaldo Linhares, 

indicando ao chefe do poder Executivo, que seja firmado um termo de parceria 

com o Município de Ourilândia do Norte, para a construção de 25 metros da 

ponte, sobre o rio Catete, divisa com o município de Ourilândia do Norte. 

2ª) -  Indicação nº 032/2021, de autoria do vereador Ronaldo Linhares, 

indicando ao chefe do poder Executivo que interceda junto ao INCRA, dando 

suporte para que o órgão possa viabilizar a regularização de um terreno de um 

loteamento na região da Jequié. 

3ª) -  Indicação de nº 033/2021, de autoria do vereador Ronaldo Linhares, 

indicando ao chefe do poder Executivo o retorno da ambulância da Vila Jequié 

4ª) -  Indicação de nº 034/2021, de autoria dos vereadores Vanusa e 

Colemar, indicando ao chefe do poder Executivo a compra de um terreno na 

região da Jussara, para lotear e doar para famílias carentes. 

5ª) -  Indicação de nº 035/2021, de autoria dos vereadores Colemar e Vanusa 

indicando ao chefe do poder Executivo a compra de um terreno na região da 

Jussara, para instalação do lixão. 

6ª) - Indicação de nº 036/2021, de autoria da vereadora Vanusa, indicando ao 

chefe do poder Executivo a implantação de sala de tecnologia e aquisição de 

computadores e equipamentos  conectados à internet, na Vila Jussara. 
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7ª) – Indicação de nº 037/2021, de autoria da vereadora Vanusa, indicando ao 

chefe do poder Executivo, a compra de um terreno para construir uma creche 

na Vila Jussara. 

8ª) – Indicação de nº 038/2021, de autoria do vereador Rodrigo, indicando ao 

chefe do poder Executivo que seja feita a distribuição dos alimentos da 

merenda escolar às famílias dos Alunos que tiveram as aulas suspensas na 

rede pública, devido à pandemia do coronavírus. 

9ª) – Indicação de nº 039/2021, de autoria da vereadora Vanusa, indicando ao 

chefe do poder Executivo que viabilize  junto ao órgão competente,  a 

instalação de um destacamento policial na Vila Jussara. 

 


