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Boletim para a 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 - Pa. 

Data: 16/08/2021           

Hora: 10h00m 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 

 

1ª) – Projeto de Lei Nº 009/2021, Dispõe sobre aplicação de suprimento de 

fundo a servidores público municipal e dá outras providências. 

 

2ª) 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. 

3ª) 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. 

3ª) 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. 

4ª) – 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. 
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5ª) – Indicação nº 101/2021, de autoria da vereadora Josiana, indicando ao 

chefe do poder Executivo que realize estudo de viabilidade para realização do 

concurso no âmbito do Poder Executivo Municipal, no ano de 2022. 

6ª) – 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. 

7ª) – 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. 
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