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Ata da 13ª (décima terceira) 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 03 (três) 

de maio 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, DENIS PALMEIRA DA SILVA, JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO, 

JOSIANA DE SOUZA FERNANDES, RONALDO LINHARES DOS SANTOS, 

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 senhora Socorro, para fazer a leitura 

de um versículo Bíblico e uma oração. 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: Projeto de Lei nº 005/2021, Que dispõe sobre as Diretrizes 

orçamentarias para elaboração da Lei orçamentaria anual de 2022 e dá outras 

providências; Indicação nº 045/2021, de autoria do vereador Ronaldo 

Linhares, indicando ao chefe do poder Executivo, a recuperação da Vicinal do 

Vaíte, situada na região dos Goianos, Mumbuca e Aricá, Município de Água Azul 

do Norte- PA; Indicação nº 046/2021, de autoria do vereador Ronaldo 

Linhares, indicando ao chefe do poder Executivo, a construção de 2 (dois) 

banheiros (masculino e feminino) para o estádio Municipal de Futebol de Água 

Azul do Norte, localizado nas proximidades do Rio Água Azul, na sede do 

município de Água Azul do Norte-PA, denominado Darcy Campelo e Silva; 

Indicação nº 047/2021, de autoria do vereador Colemar, indicando ao chefe do 

poder Executivo, a viabilização de reforma e melhorias, com instalação de uma 

cobertura metálica e troca da iluminação de lâmpadas comum, para lâmpadas 
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de léd da quadra esportiva da Vila Jussara, Município de Água Azul do Norte- 

PA; Indicação nº 048/2021, de autoria da vereadora Vanusa, indicando ao chefe 

do poder Executivo a construção de uma sala adequada para atendimento 

odontológico na Vila Jussara, Município de Água Azul do Norte- PA; Indicação 

nº 049/2021, de autoria da vereadora Vanusa, indicando ao chefe do poder 

Executivo que determine ao setor competente que encaminhe um pedreiro para 

fazer um levantamento, orçamento, reparo no telhado e também nos banheiros 

da escola municipal da Vila Jussara, Município de Água Azul do Norte- PA; 

Indicação nº 050/2021, de autoria do vereador Ronaldo Linhares, indicando ao 

chefe do poder Executivo, a recuperação da Vicinal do Assentamento Dina 

Teixeira, Município de Água Azul do Norte-PA; Indicação nº 051/2021, de 

autoria do vereador Rodrigo, indicando ao chefe do poder Executivo, que seja 

determinado ao Setor competente, a necessidade de recuperação das estradas 

Vicinais das regiões Moaba I e II, Município de Água Azul do Norte-PA; 

Indicação nº 052/2021, de autoria do vereador Rodrigo, indicando ao chefe do 

poder Executivo, que seja determinado ao Setor competente, a necessidade de 

recuperação da estrada Vicinal da região dos Trezentos, Município de Água Azul 

do Norte-PA. Em seguida passou a sessão para o PEQUENO EXPEDIENTE e 

franqueou a palavra ao vereador Ronaldo Linhares, que cumprimentou a todos 

vereadores e servidores, também internautas, falou de suas indicações, que são 

de muita importância para o município elas serem aprovadas, pedindo apoio aos 

vereadores. Falou também que esteve no prédio da câmara onde iniciaram os 

trabalhos que estão faltando para que termine a reforma. Na sequência, a 

palavra foi cedida ao vereador Colemar, que cumprimentou a todos vereadores 

e servidores, cumprimentou a senhora Socorro, se dispôs a apoiar todas as 

indicações em pauta e defendeu sua indicação, dizendo que com a reforma da 

quadra beneficiará não só os esportistas, mas também toda comunidade, para 

realização de outros eventos, e pediu apoio dos vereadores. Continuando a 

Vereadora Vanusa, defendeu suas indicações pedindo apoio para aprovação 

das mesmas. Continuando, ainda no pequeno expediente o presidente também 

defendeu suas indicações e agradeceu o vereador Ronaldo Linhares, que esteve 

presente no prédio da câmara, agradecendo-o pelo companheirismo, 
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agradecendo também a todos os vereadores pelo companheirismo e 

compromisso, pois ainda falta uma parcela, para finalizar a reforma do prédio, 

agradeceu também ao Prefeito pela parceria. E como não houve inscritos para 

o GRANDE EXPEDIENTE, passou a sessão para a ORDEM DO DIA, e passou 

o Projeto de Lei nº 005/2021, que dispõe sobre as Diretrizes orçamentarias para 

elaboração da Lei orçamentaria anual de 2022 e dá outras providências, para a 

comissão de Finanças e Orçamentos, para análise e emissão de parecer. Pediu 

aos membros da comissão para convocarem as demais comissões, para 

analisarem juntos, minuciosamente, com carinho esse projeto, pedindo também 

que se reúnam antes do mês de julho.  E em seguida colocou em discussão as 

indicações nº 045/2021, 046/2021, 047/2021, 048/2021, 049/2021, 050/2021, 

051/2021 e 052/2021, passando a palavra aos líderes para a discussão, que 

foram favoráveis e em seguida, aprovadas por unanimidade. Continuando o 

vereador Adevir pediu a palavra, para falar da dificuldade que estava tendo com 

a internet, pedindo desculpas por não ter tido um bom desempenho durante a 

sessão, pois o sinal da internet estava muito ruim. 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 03 de maio de 

2021. 

Presidente: _____________________________________________________ 

Vice-Presidente: _________________________________________________ 

Secretário: ______________________________________________________ 


