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Ata da 21ª (vigésima primeira) Sessão Ordinária do 2º (segundo) Período 

Legislativo da 1ª (Primeira) Sessão Anual, da 8ª (oitava) Legislatura da Câmara 

Municipal de Água Azul do Norte- Pará, realizada, aos 09 (nove) de agosto de 

2021 (dois mil e vinte e um), com início às 10 (Dez) 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 dos 

vereadores: ADEVIR SUÉ DIAS, COLEMAR FERREIRA SOARES, DENIS 

PALMEIRA DA SILVA, JOSIANA DE SOUZA FERNANDES, RONALDO 

LINHARES DOS SANTOS, RONALDO ROCHA PEREIRA, SILVANO DA SILVA 

AGUIAR, VANUSA SOARES DOS SANTOS. Iniciando a Sessão o presidente, 

cumprimentou a todos vereadores e servidores. 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 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: DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2021, QUE DISPÕE 

SOBRE O BOLETIM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ÁGUA AZUL DO NORTE – PA, PARA O SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO DO ANO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 

019/2021, QUE CONCEDE TÍTULO HONORÍFICO DE CIDADÃO 

AGUAZULENSE, AOS CIDADÃOS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Em seguida passou a sessão para o PEQUENO 

EXPEDIENTE e franqueou a palavra ao vereador RONALDO ROCHA, que 

cumprimentou a todos, agradeceu a Deus pela vida e por mais esse período, 

desejou a todos um período de paz e harmonia. Continuando o presidente 

passou a sessão para o GRANDE EXPEDIENTE, franqueando a palavra 

novamente ao vereador Ronaldo Rocha, que defendeu seu projeto de decreto 

falando nas pessoas as quais são cidadãs, que fazem um bom trabalho em prol 
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de engrandecer a comunidade e região, beneficiando Água Azul do Norte. Na 

sequencia o vereador Colemar usou de sua oportunidade, para cumprimentar a 

todos presentes, desejou um bom trabalho nesse período pós recesso, e 

concluiu agradecendo a Deus e a presença de todos. Continuando, passou a 

sessão para a ORDEM DO DIA, colocando em discussão o PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 003/2021, QUE DISPÕE SOBRE O BOLETIM DAS SESSÕES 

ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE – PA, 

PARA O SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2021, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS, passando a palavra aos líderes de partidos, que 

após discussão, foi decidido que as sessões do segundo período passam a ser 

em todas quartas-feiras do mês, sendo nas três primeiras, realizará as 10 horas 

e a última quarta-feira do mês realizará as 19 horas, desta forma  foram todos 

favoráveis  e aprovado por unanimidade. Continuando colocou em discussão o 

PEDIDO DE REGIME DE URGÊNCIA COM DISPENSA DE PARECERES ao 

Projeto de Decreto legislativo n.º019/2021, que Concede Título Honorífico de 

Cidadão Aguazulense, aos cidadãos que menciona e dá outras providências 

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

favoráveis e aprovado por unanimidade. Na sequência colocando em discussão 

o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 019/2021, QUE CONCEDE 

TÍTULO HONORÍFICO DE CIDADÃO AGUAZULENSE, AOS CIDADÃOS QUE 

MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, o presidente deu uma palavra em 

relação as pessoas que estão sendo homenageadas, falando que são pessoas 

conhecidas, pessoas que merecem tal reconhecimento, onde o senhor 

RIVALDO, conhecido como Biro-Biro, é um morador antigo do município, o 

Pastor HOMERO e o Padre ORLANEIDSON, fazem trabalho comunitário e tem 

contribuído para a comunidade e passou a palavra aos líderes de partidos, que 

após discussão, foram todos favoráveis e aprovado por unanimidade. E 

terminando o presidente agradeceu a presença de todos, desejou um período de 

paz, harmonia e bons resultados para o povo e sociedade. E 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. 
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Plenário da Câmara Municipal de Água Azul do Norte, funcionando 

excepcionalmente no prédio do antigo Banpará, aos 09 de agosto de 2021. 

Presidente: _____________________________________________________ 

Vice-Presidente: _________________________________________________ 

Secretário: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 


