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Ata da 22ª (vigésima segunda) 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 16 (dezesseis) 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, DENIS PALMEIRA DA SILVA, JORGE LUIZ 

BARROS CARNEIRO, JOSIANA DE SOUZA FERNANDES, RONALDO ROCHA 

PEREIRA, WELLES ROSA DE JESUS. Iniciando a Sessão o presidente, 

cumprimentou a todos vereadores, servidores, e pediu a Secretária, para fazer 

a leitura de um versículo Bíblico e logo 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: Projeto de Lei Nº 

009/2021, Dispõe sobre aplicação de suprimento de fundo a servidores público 

municipal e dá outras providências; Indicação nº 097/2021, de autoria do 

vereador Adevir, indicando ao chefe do poder Executivo a construção de 

represas para pequenos produtores rurais do PA Esperança e toda região da 

Vila Paraguaçu, município de Água Azul do Norte-PA; Indicação nº 098/2021, 

de autoria do vereador Ronaldo Rocha, indicando ao chefe do poder Executivo, 

para colocar quebra-molas em frente aos órgãos públicos, especialmente em 

frente as escolas, do município de Água Azul do Norte-PA; Indicação nº 

099/2021, de autoria do vereador Adevir, indicando ao chefe do poder Executivo, 

para patrolar as estradas que dá acesso a Vila Paraguaçu, município de Água 

Azul do Norte-PA; Indicação nº 100/2021, de autoria da vereadora Josiana, 

indicando ao chefe do poder Executivo, que interceda junto ao INCRA, dando 

suporte para que o órgão possa viabilizar a regularização da légua patrimonial 

dos terrenos localizado no setor Bela Vista, município de Água Azul do Norte; 

Indicação nº 101/2021, de autoria da vereadora Josiana, indicando ao chefe do 
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poder Executivo que realize estudo de viabilidade para realização do concurso 

no âmbito do Poder Executivo Municipal, no ano de 2022; Indicação nº 

102/2021, de autoria do vereador Ronaldo Rocha, indicando ao chefe do poder 

Executivo o levantamento, drenagem e a recuperação asfáltica da rua Delegado 

Lima, antiga Rua São Sebastião, localizada no centro de Água Azul do Norte-

PA; Indicação nº 103/2021, de autoria do vereador Adevir, indicando ao chefe 

do poder Executivo que determine o Setor competente da administração 

municipal que faça a recuperação da ponte sobre o rio Água Preta, que fica 

localizada próximo a residência do ex vereador Netão. Em seguida como não 

houve inscrito para o PEQUENO EXPEDIENTE e nem para o GRANDE 

EXPEDIENTE, o presidente  passou a sessão para a ORDEM DO DIA, 

colocando em discussão O PEDIDO DE REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL 

AO PROJETO DE LEI Nº 009/2021, DISPÕE SOBRE APLICAÇÃO DE 

SUPRIMENTO DE FUNDO A SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ 

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

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

sequencia o presidente suspendeu a sessão por quinze minutos para que as 

comissões de Finança e Orçamento e de Legislação, Justiça e Redação Final, 

se reunissem para emitirem o parecer ao Projeto de Lei Nº 009/2021. Após o 

termino da reunião e emissão do parecer, a sessão reiniciou pela discussão do 

Parecer favorável das comissões ao Projeto de Lei 009/2021, passando a 

palavra aos líderes de partidos, que foram todos favoráveis ao parecer e após 

votação foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Continuando 

o Presidente colocou em discussão as Indicações 097/2021, 098/2021, 

099/2021,100,2021, 101/2021, 102/2021 e 103/2021, passando a palavra aos 

líderes de partido para a discussão. Na ocasião o vereador Adevir usou de sua 

fala para defender suas indicações, pedindo voto em favor de suas indicações e 

também, para secretária que ficasse registrado em ata sua fala, na qual ele havia 

pedido ao prefeito pessoalmente, porém resolveu fazer as indicações, por que é 

uma forma de ficar documentado seu pedido. Solicitou também uma cópia todas 

suas indicações feitas neste ano. Manifestou-se a favor de todas indicações e 

agradeceu a oportunidade. E logo em seguida o vereador Jorge pediu a 
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secretária para fazer um ofício cobrando resposta ao executivo sobre as suas 

indicações para que seja executada as emendas impositivas inserida na lei 

526/2020, pois até o momento não obtiveram respostas das suas indicações. Foi 

favorável a todas indicações. Os demais líderes também foram favoráveis as 

indicações e aprovadas em sua votação. Continuando o presidente parabenizou 

a todos vereadores por suas indicações, disse também o projeto de Lei nº 

009/2021 é fundamental para administração e  terminando o agradeceu a 

presença de todos, 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. Plenário da Câmara Municipal de Água Azul 

do Norte, funcionando excepcionalmente no prédio do antigo Banpará, aos 16 

de agosto de 2021. 

Presidente: _____________________________________________________ 

Vice-Presidente: _________________________________________________ 

Secretário: ______________________________________________________ 

 


