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Ata da 3ª (terceira) Sessão Extraordinária 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 28 (vinte e oito) 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 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: PROJETO DE LEI Nº 006/2021, 

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA DE MÉDICOS 

FORMADOS EM INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS COM HABILITAÇÃO PARA 

EXERCÍCIO DA MEDICINA NO EXTERIOR, NO COMBATE À PANDEMIA DA 

COVID-19; PROJETO DE LEI Nº 007/2021, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A ADQUIRIR IMÓVEL PARA SEDIAR UM PARQUE INDUSTRIAL, 

SEDE DE SECRETARIAS, CONJUNTO HABITACIONAL E UM LAGO NO 

MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL. Em seguida passou a sessão para a ORDEM DO 

DIA, colocando em discussão o pedido de regime de urgência com dispensa de 

pareceres ao Projeto de Lei nº 006/2021, que autoriza a contratação excepcional 

e temporária de médicos formados em instituições estrangeiras com habilitação 

para exercício da Medicina no exterior, no combate à pandemia da COVID-19, 

passando a palavra aos líderes de partidos, que após discussão, foram todos 

favoráveis e aprovado por unanimidade. Continuando colocou em discussão, o 
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pedido de regime de urgência, com dispensa de pareceres ao Projeto de Lei nº 

007/2021, autoriza o poder executivo municipal a adquirir imóvel para sediar um 

parque industrial, sede de secretarias, conjunto habitacional e um lago no 

município de Água Azul, que foi achado conforme e aprovado por unanimidade. 

Posteriormente colocou em discussão e votação o Projeto de Lei nº 006/2021, 

sendo achado conforme e aprovado por unanimidade, na sequencia discutiu-se 

o Projeto de Lei nº 007/2021, no qual o vereador ADEVIR usou de sua 

oportunidade, para cumprimentar a todos e dizer de sua satisfação em estar 

votando em um projeto de tão grandioso para as pessoas carentes, além de 

gerar emprego e renda para o município, pois vem ajudar no crescimento e 

também embelezar a cidade. Disse que está maravilhado com o projeto e falou 

de sua alegria em votar num projeto como esse. Parabenizou o prefeito pelo 

projeto, pedindo a Deus que o abençoes sempre. Manifestou a favor do projeto. 

Continuando o vereador SILVANO, cumprimentou a todos, agradeceu a Deus 

pela oportunidade, disse que ficou triste em não poder analisar o projeto com 

tempo, por que veio com regime de urgência, mas teve uma conversa com o 

prefeito que o mesmo explicou o motivo da urgência do projeto, desta forma 

sendo um projeto muito bom, disse que não quer prejudicar o município, não 

votando nele, mas não gostaria de estar votando novamente em Projeto com 

regime de urgência, sem análise. Manifestou a favor, pedindo que no próximo 

não seja assim. Continuando o presidente disse que concorda com o vereador 

Silvano, e passou a palavra para a vereadora VANUSA, que cumprimentou a 

todos, disse que é um prazer estar participando da votação de um projeto tão 

importante e está alegre em poder estar contribuindo para o crescimento do 

município. Na sequencia o vereador COLEMAR, cumprimentou a todos, falou 

também que não é a favor de projetos com regime de urgência, mas se tratando 

de um projeto de tão grande importância, vota a favor, com total certeza que vai 

dar certo. RONALDO LINHARES, falou também da importância do projeto e que 

a cidade cresce quando há loteamentos, falou do lago, que poderá beneficiar as 

pessoas que queiram pescar e não tem para onde ir, e também beneficiará as 

pessoas carentes e foi favorável ao projeto. Continuando o presidente 

parabenizou o prefeito, pela coragem de colocar um projeto como esse em tão 
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pouco tempo de mandato e mesmo no momento em que estamos vivendo hoje 

em dia, por causa da pandemia. Falou que o município cresce quando tem 

loteamento, lotes para as pessoas carentes, Parabenizou o prefeito pelo projeto 

dizendo que antigamente não passavam projetos assim para o executivo, e 

compravam sem votação. Parabenizou pela atitude. Continuando, votou o 

projeto 007/2021, sendo declarado aprovado. E concluindo, a palavra foi 

franqueada ao Prefeito municipal que cumprimentou a todos, falou dos Projetos, 

mais especifico o projeto n 007/2021, dizendo que esse projeto servirá par 

poderem trazer indústria, fazer também um centro cultural, até pista de ciclismo, 

garantiu que seu trabalho será voltado para beneficiar a nossa comunidade de 

Água Azul. Compreendeu a fala do vereador Silvano e também do vereador 

Colemar pelo fato do projeto ter vindo para o executivo em regime de urgência e 

agradeceu os mesmos por votar a favor. Falou que se emocionou com a fala do 

vereador Adevir e que ficou feliz. Explicou o motivo da urgência dos projetos e 

concluindo sua fala, deixou seu abraço a cada um dos vereadores, agradecendo 

a todos por terem votado a favor dos projetos e disse que estará nesses 4 anos 

trabalhando para servir o povo, agradeceu a todos vereadores e servidores da 

câmara. E em fim 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 28 de maio de 2021. 

Presidente: _____________________________________________________ 

Vice-Presidente: _________________________________________________ 

Secretário: ______________________________________________________ 

 

 

 

 


