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Ata da 23ª (vigésima terceira) 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 18 (dezoito) 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, JORGE LUIZ 

BARROS CARNEIRO, RONALDO ROCHA PEREIRA, RONALDO LINHARES 

DOS SANTOS. 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: Discussão e Votação Única 

do Projeto de Lei Nº 009/2021, Dispõe sobre aplicação de suprimento de fundo 

a servidores público municipal e dá outras providências; Indicação nº 104/2021, 

de autoria da vereadora Vanusa, indicando ao chefe do poder Executivo que 

determine o Setor competente da administração municipal a construção da ponte 

sobre o rio Canastrão, município de Água Azul do Norte-PA; Indicação nº 

105/2021, de autoria do vereador Adevir, solicitando ao chefe do poder Executivo 

melhora na qualidade do atendimento dos servidores aos usuários do PSF da 

Vila Paraguaçu, município de Água Azul do Norte-PA. Em seguida como não 

houve inscrito para o PEQUENO EXPEDIENTE, passou a sessão para o 

GRANDE EXPEDIENTE, franqueando a palavra a senhora SIMONETE, diretora 

da creche Diva Batista, que após cumprimentos, perguntou aos vereadores se 

existe no município um Projeto de lei voltado para a poluição sonora e a 

perturbação do sossego, porque nos finais de semanas,  ultimamente estão 

surgindo muita inquietação, onde os jovens estão correndo nas ruas de moto, 
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empinando e dando tiro com o escapamento das motos. Outra pergunta foi, se 

há um projeto de lei para beneficiar o público infantil, voltado para a saúde, lazer 

e bem-estar, pois em sua profissão trabalha com várias crianças e quando essas 

crianças têm algum problema de saúde, no município não dispõe de profissionais 

que possam atende-las, como pediatra e psicopedagogo, explicando suas 

perguntas, falou que todos os problemas da sociedade vão para dentro das 

escolas. Na sequencia o vereador ADEVIR, cumprimentou a todos, concordou 

com a diretora, com relação as suas reivindicações, disse que precisam tomar 

uma atitude, conversando com o delegado e resolvendo a situação. Em seguida 

o vereador JORGE, falou que já esteve na delegacia cobrando providencias a 

respeitos de menores de idade estarem conduzindo motos sem os 

escapamentos das motos, dizendo que, além de não poderem conduzir qualquer 

veículo, por serem menores de idade. Em seguida o vereador RONALDO 

ROCHA, falou que precisam fazer um projeto de Lei, para proibir e retirar os 

adolescentes das ruas, um projeto que venha incentivá-las a fazer algo melhor. 

Na sequencia o vereador RONALDO LINHARES, após cumprimentos falou que 

a polícia precisa estar trabalhando em parceria com as escolas, precisando 

assim, apresentarem um projeto de incentivo aos jovens. Sugeriu que o 

presidente chame o sargento Davi, para estar presente na próxima sessão e 

abordarem essas questões na sessão. Continuando o vereador COLEMAR, 

após cumprimento falou que na região que ele mora, também existem crianças 

que conduzem veículos e parabenizou a diretora por abordar essas questões na 

sessão. Já a vereadora VANUSA, também com relação a problemática 

abordada, concordou com os vereadores que há uma necessidade de fazer um 

projeto que venha retirar os jovens e adolescentes das ruas e do meio da 

criminalidade, dizendo que precisam ser mais rígidos e fazer cumprir as leis, e 

quando existir uma prisão desses condutores, que os próprios vereadores não 

intrometam no trabalho da polícia, retirando o cidadão da prisão. Dizendo que, 

nesta situação, mesmo que seja seu filho, se precisar de uma correção, que esta 

seja feita. Voltando a palavra a diretora, ela sugeriu que criem um espaço para 

que esses jovens possam praticarem seu esporte, que no caso corrida de moto, 

um lugar apropriado como uma pista de motocross. E lembrou que em sua fala 
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anterior, também cobrou a contratação de funcionários especializado para 

atendimento ao público infantil e com necessidades especiais, trazendo um 

profissional para atender no município. Concluindo o grande expediente o 

presidente agradeceu todos pela participação, dizendo que são umas questões 

complexas e infelizmente ficam reféns e sem ação, mas que eles precisam unir 

as forças entre legislativo, executivo e serviços de segurança do município e 

passou a sessão para a ORDEM DO DIA, colocando em discussão única o 

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 colocou em discussão as Indicações de nº 104/2021, 

105/2021 e 106/2021, passando a palavra aos líderes de partido para a 

discussão. E neste momento o vereador Adevir usou de sua fala como liderança, 

para defender suas indicações. A vereadora Vanusa também falou da sua 

indicação e fez a sua defesa. Os demais líderes também foram favoráveis as 

indicações e aprovadas em sua votação. Continuando o presidente foi solidário 

aos vereadores por suas indicações, e terminando a sessão, agradeceu a 

presença de todos, e declarando 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 antigo prédio do Banpará, aos 

18 de agosto de 2021. 

Presidente: _____________________________________________________ 

Vice-Presidente: _________________________________________________ 

Secretário: ______________________________________________________ 


