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Boletim para a 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 - Pa. 
 

Data: 24/05/2021           
Hora: 19h00m 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 

1ª) – 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. 

 2ª) – 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. 

3ª) - 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. 

4ª) - 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. 

5ª) - 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 Água Azul do Norte-PA. 

6ª) - 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. 

7ª) - 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. 
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8ª) - 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. 
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