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Ata da 16ª (décima sexta) 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 24 (vinte e quatro) 

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, 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 

Secretária, para fazer a leitura de um versículo Bíblico 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 aprovadas por unanimidade. 

Continuando, a secretária fez a leitura da matéria da pauta da ordem do dia, que 

foram: Indicação nº 058/2021, de autoria do vereador ADEVIR, indicando ao 

chefe do poder Executivo, a construção de meio-fio do asfalto da Vila Paraguaçu, 

município de Água Azul do Norte-PA; Indicação nº 059/2021, de autoria do 

vereador ADEVIR, indicando ao chefe do poder Executivo, a reforma e 

reabertura do Posto de saúde no PA Esperança, município de Água Azul do 

Norte-PA; Indicação nº 060/2021, de autoria do vereador ADEVIR, indicando ao 

chefe do poder Executivo, para viabilizar junto ao setor competente, o envio de 

uma máquina retroescavadeira e uma caçamba para atender a Vila Paraguaçu 

por 2 (dois) dias; Indicação nº 061/2021, de autoria do vereador ADEVIR, 

indicando ao chefe do poder Executivo, a construção de uma creche na Vila 

Paraguaçu, município de Água Azul do Norte-PA; Indicação nº 062/2021, de 

autoria do vereador ADEVIR, indicando ao chefe do poder Executivo, a 

viabilização, junto ao setor competente a legalização do terreno para construção 

da escola municipal de ensino fundamental da Vila Paraguaçu, município de 
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Água Azul do Norte-PA; Indicação nº 063/2021, de autoria do vereador 

RONALDO LINHARES, indicando ao chefe do poder Executivo, perfuração de 

1 (um) poço artesiano para o Estádio Darci Campelo, na sede deste município 

de Água Azul do Norte-PA; Indicação nº 064/2021, de autoria do vereador 

RONALDO LINHARES, indicando ao chefe do poder Executivo, a colocação de 

bueiro ou uma pequena ponte na rua São João, saída para Ourilândia, atrás do 

posto 3 irmãos, na sede   do município de Água Azul do Norte-PA; Indicação nº 

065/2021, de autoria do vereador RODRIGO DE SOUZA LEITE, solicita ao chefe 

do poder Executivo providências necessárias junto ao departamento 

competente, determinando a contratação de um servidor para que fique 

disponível exclusivamente aos cuidados na limpeza e manutenção do cemitério, 

da sede do Distrito de Nova Canadá, bem como para perfuração das sepulturas. 

Em seguida passou a sessão para o PEQUENO EXPEDIENTE e franqueou a 

palavra ao vereador Adevir, que cumprimentou a todos e falou sobre sua 

satisfação em estar em Belém e mesmo assim poder estar participando da 

sessão. Defendeu suas indicações, pedindo apoio aos demais vereadores para 

aprovação de suas indicações. Continuando, a palavra foi cedida ao vereador 

Ronaldo Linhares, que, cumprimentou a todos, vereadores e servidores, falou da 

sua alegria que sente, porque esteve esse ano em Brasília e novamente estão 

em Belém solicitando recursos para o município. Defendeu suas indicações 

pedindo apoio para aprovação das mesmas e agradeceu a todos. Continuando, 

ainda no pequeno Expediente, o Presidente, também defendeu sua indicação, 

dizendo sua indicação é muito importante pois as pessoas que perdem seus 

entes queridos, estão tendo dificuldades em encontrar uma pessoa para cavar a 

sepulturas, tendo as vezes que pagar para realização dos serviços. Pediu apoio 

a essa indicação e foi solidário as indicações dos demais vereadores, 

parabenizando –os pelo empenho. E passou a sessão para o GRANDE 

EXPEDIENTE, aproveitou o momento para parabenizar os vereadores que estão 

em Belém, para capitar recursos para o município, falou de seu respeito e 

admiração pelo empenho de todos, dizendo que é assim que se faz um mandato 

e na sequencia passou a palavra a vereadora Vanusa, que agradeceu ao 

presidente pelas palavras e falou que estão prontos para trabalhar para o 
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município. Continuando, passou a sessão para a ORDEM DO DIA, colocando 

em discussão as indicações nº 058/2021, 059/2021, 060/2021, 061/2021, 

062/2021, 063/2021, 064/2021 e 065/2021, passando a palavra aos líderes de 

partidos, que após discussão, foram todos favoráveis e aprovadas por 

unanimidade. E terminando o presidente Agradeceu a presença de 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 24 de maio de 2021. 

Presidente: _____________________________________________________ 

Vice-Presidente: _________________________________________________ 

Secretário: ______________________________________________________ 


