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Boletim para a 15ª (décima quinta) 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: 17/05/2021           
Hora: 19h00m 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 

1ª) – Moção de Pesar nº 03/2021, oriundo do Poder Legislativo, de autoria do 
vereador Jorge, pelo falecimento do Senhor Jonas Gonçalves de Araújo, 
ocorrido no dia 30 de abril de 2021. 

 2ª) – Indicação nº 053/2021, de autoria do vereador Welles, indicando ao 
chefe do poder Executivo, a recuperação da estrada Vicinal Continental, 
começando no início da vicinal até a divisa do município de Água Azul do 
Norte, com município de Ourilândia do Norte –PA. 

3ª) - Indicação nº 054/2021, de autoria do vereador Colemar, indicando ao 
chefe do poder Executivo, a recuperação da ponte sobre o rio Colorado, 
estrada que liga Jussara a Vitoria da União, município de Água Azul do Norte-
PA. 

4ª) - Indicação nº 055/2021, de autoria do vereador Ronaldo Rocha, 
indicando ao chefe do poder Executivo, a recuperação da vicinal Mineirinho e 
seus ramais, município de Água Azul do Norte-PA. 

5ª) - Indicação nº 056/2021, de autoria do vereador Ronaldo Rocha, 
indicando ao chefe do poder Executivo, a recuperação da vicinal dos Freitas e 
seus ramais. E colocação de 2 jogos de bueiros, próximo ao povoado do 
Carola, município de Água Azul do Norte-PA. 

6ª) - Indicação nº 057/2021, de autoria do vereador Ronaldo Rocha, 
indicando ao chefe do poder Executivo, a construção de uma represa e 
perfuração de um poço artesiano, para beneficiar a população do povoado do 
Carola, localizado na região dos Freitas, município de Água Azul do Norte-PA. 
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