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Ata da 25ª (vigésima quinta) 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 08 (oito) de setembro 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 LINHARES DOS SANTOS, SILVANO DA 

SILVA AGUIAR E VANUSA SOARES 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: LEITURA DO PROJETO DE LEI Nº 001/CMAAN/2021, Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de identificação dos veículos oficiais ou a serviço da 

Administração Pública do município de Água Azul do Norte/PA, e da outras 

providencias; Indicação nº 107/2021, de autoria do vereador Ronaldo 

Linhares, indicando ao chefe do poder Executivo que viabilize junto ao órgão 

competente a compra de equipamentos de primeiros socorros, para o PSF da 

Vila Jequié, município de Água Azul do Norte-PA; Indicação nº 108/2021, de 

autoria do vereador Ronaldo Linhares, indicando ao chefe do poder Executivo 

que determine o Setor competente da administração municipal, a construção de 

um estacionamento em frente ao núcleo do INCRA e também do Banpará, na 

sede deste município de Água Azul do Norte-PA; Indicação nº 109/2021, de 

autoria do vereador Ronaldo Linhares, indicando ao chefe do poder Executivo 

que determine o Setor competente da administração municipal, a drenagem e 

colocação de bueiros na rua Pedro Barbosa de Abreu, localizada nos fundos do 
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alojamento da frigol, entre as ruas Ailton Senna e Luciano Prudente, município 

de Água Azul do Norte-PA; Indicação nº 110/2021, de autoria do vereador 

Silvano, indicando ao chefe do poder Executivo que determine o Setor 

competente da administração municipal, a recuperação da Vicinal Japonesa e 

seus ramais, iniciando na PA 279 indo aos ramais das fazendas dos senhores: 

Bião, Ornardes, Wanderlei e Zequinha Bandeira; Indicação nº 111/2021, de 

autoria do vereador Silvano, indicando ao chefe do poder Executivo que 

determine o Setor competente da administração municipal, a recuperação da 

Vicinal na região do senhor Elvandio, conhecido como Ganjo; Indicação de nº 

112/2021, de autoria do vereador Rodrigo, indicando ao chefe do poder 

Executivo que determine o setor competente da administração municipal a 

colocação de bueiros e aterros na vicinal do Goiano, em frente a propriedade do 

senhor Valdeci. Continuando, como não houve inscritos para o PEQUENO 

EXPEDIENTE, passou a sessão para o GRANDE EXPEDIENTE franqueando a 

palavra para o vereador   SILVANO, que cumprimentou a todos e defendeu suas 

indicações, pedindo apoio dos vereadores. Em seguida a palavra foi cedida para 

o vereador RONALDO LINHARES, que cumprimentou a todos, falou da sua 

viagem a Belém, onde estiveram em uma reunião com a Deputada Renilce 

Nicodemos e solicitaram uma emenda, para a compra dos moveis e um veículo 

para a Câmara Municipal. Falou de uma ação na área da saúde, que acontecerá 

no início do mês de outubro em Água Azul do Norte, também disse que 

protocolou um pedido com o Deputado Martinho Carmona de um aparelho de 

ultrassom, para o município, também conseguiu com a deputada Renilce 

Nicodemos 100 kits de saúde bucal, que inclusive já trouxeram de Belém. Falou 

dos crimes que estão acontecendo no município de Água Azul, contando o 

ocorrido no feriado, onde uma pessoa pulou o muro de uma casa e os próprios 

moradores tiveram que espantar o criminoso,  e que após o ocorrido ligaram para 

todos os telefones disponíveis da polícia, não havendo nenhum atendimento. 

Parabenizou o vereador Denis, pelo projeto de Lei em pauta. Cobrou do 

presidente a mudança, para o prédio da Câmara, explicando o motivo da 

urgência. Concluindo defendeu suas indicações, pedindo aos vereadores apoio 

para a aprovação. Continuando o presidente discutiu a possibilidade de convidar 
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os comandantes da polícia para participarem da próxima sessão, para 

resolverem com eles uma forma melhor para fazerem uma ação que diminua a 

criminalidade no município, já sobre a mudança para o prédio da Câmara, o 

presidente disse que tem a intenção de mudar o mais rápido possível. E 

aproveitando ainda o espaço do Grande Expediente, o presidente falou da 

viagem que fez à Belém, onde esteve no tribunal de Contas dos Municípios, 

ficando de protocolar um pedido das prestações de contas dos gestores 

anteriores. Retornando a palavra ao vereador Ronaldo Linhares, que pediu ao 

presidente, que veja com o rapaz responsável pelo site da Câmara, a 

possibilidade de transmitir as sessões da Câmara ao vivo, para que o público 

possa assistir, dizendo que os outros municípios já adotaram essa pratica. 

Respondendo sua solicitação, em seguida o presidente disse que irá analisar a 

possibilidade. Sobre a pauta do dia, o presidente parabenizou o vereador Denis 

por seu projeto de Lei e os demais vereadores por suas indicações e franqueou 

a palavra para o vereador ADEVIR, que cumprimentou a todos, falou também da 

viagem que fizeram a Brasília, onde estiveram com o Deputado Dirceu, 

solicitando um microssistema de abastecimento de água, para o setor Bela Vista, 

falou também, que protocolou um pedido com o deputado Paulo Rocha de uma 

emenda, para a construção de uma ponte, para o PA Esperança. Outra emenda 

solicitada foi para a construção de uma ponte na região da Jussara, ponte 

ligando as regiões de Jussara e Canadá. Esteve também no gabinete do 

Senador Zequinha Marinho, onde o mesmo fez um acordo de enviar uma 

emenda para compra de uma máquina patrol. Foi favorável ao projeto de lei, de 

autoria do vereador Denis e a todas indicações em pauta e concluiu, fazendo 

uma reclamação por não receberem respostas do Prefeito em relação a seus 

ofícios e indicação. Logo após, o vereador COLEMAR também, após 

cumprimentos, comentou que os ofícios e indicações enviados ao prefeito, não 

são respondidos, mas oficializou um pedido com o governador e o mesmo 

respondeu de imediato seu ofício. Continuando o Presidente pediu a secretária 

para oficializar novamente um pedido de respostas dos ofícios e indicações 

enviadas e fazer convites para participarem da próxima sessão. A vereadora 

Vanusa, usou sua fala para convidar os vereadores, para participarem de um 
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almoço e logo após, uma reunião com a participação da Prefeita de Canaã dos 

Carajás a senhora Josemira. Continuando a sessão, passou -se, para a ORDEM 

DO DIA, repassando o PROJETO DE LEI Nº 001/CMAAN/2021, Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de identificação dos veículos oficiais ou a serviço da 

Administração Pública do município de Água Azul do Norte/PA, e da outras 

providencias, para a comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para 

análise e emissão de parecer. E colocou em discussão as indicações nº 

107/2021, 108/2021, 109/2021, 110/2021, 111/2021 e 112/2021, que foram 

achadas conforme e aprovadas por unanimidade em sua votação. Concluindo o 

presidente agradeceu a presença de todos, 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 08 de setembro de 2021. 

Presidente: _____________________________________________________ 

Vice-Presidente: _________________________________________________ 

Secretário: ______________________________________________________ 

 


