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Ata da 12ª (décima segunda) 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 26 (vinte 

e seis) 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, JOSIANA DE SOUZA FERNANDES, 

RONALDO ROCHA PEREIRA, SILVANO DA SILVA AGUIAR, VANUSA 

SOARES DOS SANTOS E WELLES ROSA DE JESUS. Iniciando a Sessão o 

presidente, cumprimentou a todos vereadores, servidores on-line, e pediu a 

secretária, para fazer a leitura de um versículo Bíblico e logo em seguida, 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 043/2021, DE AUTORIA DA VEREADORA VANUSA, 

INDICANDO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, A CONSTRUÇÃO DE UM 

VESTIÁRIO PARA O CAMPO DA VILA JUSSARA E OUTRO VESTIÁRIO PARA 

O CAMPO DA VILA MONTE PIO; INDICAÇÃO Nº 044/2021, DE AUTORIA DA 

VEREADORA VANUSA, INDICANDO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, 

QUE VIABILIZE JUNTO AO SETOR COMPETENTE A ILUMINAÇÃO DO 

CAMPO DE FUTEBOL DA VILA JUSSARA. Em seguida como não houve 

inscritos para o PEQUENO EXPEDIENTE, passou a sessão para o GRANDE 

EXPEDIENTE, e fez menção ao falecimento do Pastor José Miguel, que foi para 

a eternidade deixando um grande legado de honra, um homem admirável, foi um 

pioneiro do município, sendo um dos desbravadores. E que admirava o jeito que 

ele tratava sua esposa, a maneira com que ele respeitava e dedicava sua vida, 

foi contribuinte assíduo na obra de Deus e deixou seus sentimentos de pesar 

aos familiares e amigos. Continuando, passou a palavra para o vereador 
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Colemar, que cumprimentou a todos e sobre a indicação de nº 044/2021, que 

indica a iluminação do campo de futebol da Vila Jussara, pediu a vereadora 

Vanusa, para explicar melhor. Continuando o presidente passou a sessão para 

a ORDEM DO DIA, e colocou em discussão as indicações de nº 043 e 044/2021, 

passando a palavra aos líderes de partido, onde a vereadora Vanusa por sua 

vez, cumprimentou a todos pediu apoio aos vereadores para votarem em suas 

indicações, explicando a necessidade de cada uma delas e sobre a pergunta do 

vereador Colemar, disse que pede a iluminação do campo, devido a iluminação 

não estar muito boa e haver até alguns refletores, mas não há lâmpadas e os 

jogadores pediram para melhorar. Continuando o presidente franqueou a 

palavras aos demais líderes, perguntando se algum tinha outras questões a 

serem tratadas. E respondendo a vereadora Vanusa, disse que falou com o 

secretário de saúde e o mesmo disse que estará chegando no posto de saúde 

da Vila Jussara os remédios. Continuando o presidente, disse que está tendo 

dificuldade de conversar com o secretário de saúde. Na sequencia o vereador 

Colemar, disse que já ouviu falar que o secretário de saúde, não gosta de 

atender vereador por telefone, mas que na sua vez que precisou falar com ele, 

ele foi atendido e pediu ao presidente para convidar o secretário para participar 

de uma sessão on-line, para esclarecer. Já o vereador Silvano na sua vez, deu 

um boa noite a todos e falou que toda vez que foi até ao secretário com algum 

problema, foi resolvido. Mas realmente ele não é bom para atender celular. Após 

discussão das indicações foram todos favorável, e, em seguida foi declarado, 

aprovadas por unanimidade. Concluindo o presidente Agradeceu a todos, 

desejou um boa noite 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, funcionando 

excepcionalmente no prédio do antigo Banpará, aos 26 de abril de 2021. 

Presidente: _____________________________________________________ 

Vice-Presidente: _________________________________________________ 

Secretário: ______________________________________________________ 


