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Ata da 26ª (vigésima sexta) 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 15 (quinze) 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: JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO, RONALDO ROCHA PEREIRA, 

RONALDO LINHARES DOS SANTOS, SILVANO DA SILVA AGUIAR, VANUSA 

SOARES DOS SANTOS e WELLES ROSA DE JESUS. Iniciando a Sessão o 

presidente, cumprimentou a todos vereadores, servidores, e pediu a Vereadora 

Vanusa, para fazer a leitura de um versículo Bíblico e logo em seguida, pediu 

para a secretária proceder se com a chamada dos vereadores, onde constatou-

se a presença da maioria, conforme lista de presença acima. 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 

004/PMAAN/2021, DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO 

DE ÁGUA AZUL DO NORTE, ESTADO DO PARÁ, PARA O QUADRIÊNIO 2022-

2025; DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE 

LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, FAVORÁVEL AO 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 113/2021, DE AUTORIA DO 

VEREADOR RONALDO LINHARES, INDICANDO AO CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO QUE DETERMINE O SETOR COMPETENTE DA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A COLOCAÇÃO DE BUEIROS E 

RECUPERAÇÃO DA PA UNIÃO 2 SITUADA NESTE MUNICÍPIO DE ÁGUA 

AZUL DO NORTE -PA; INDICAÇÃO Nº 114/2021, DE AUTORIA DO 

VEREADOR RONALDO LINHARES, INDICANDO AO CHEFE DO PODER 
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EXECUTIVO A CONTRATAÇÃO DE UM ACS OU ACE, PARA A REGIÃO DO 

PA UNIÃO 2, MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE -PA.  Continuando, como 

não houve inscritos para o PEQUENO EXPEDIENTE, passou a sessão para o 

GRANDE EXPEDIENTE,  o presidente agradeceu a presença do comandante 

Davi e do Cabo Lopes, por atenderem o convite da câmara, para estarem 

participando da presente sessão e explicando  o motivo desse convite, dizendo 

que receberam algumas reclamações da população em sessão anteriores, sobre 

alguns assuntos a ser tratado no decorrer desta sessão e passou a palavra ao 

vereador   RONALDO ROCHA, que cumprimentou a todos, falou que já havia 

tido uma conversa com o comandante Davi e se colocou a disposição para ajudar 

a melhorar a segurança do município no que for possível. Na sequencia falou o 

vereador WELLES, que apesar de não ter participado da sessão anterior, sabe 

das reclamações, dizendo que é possível resolver e esta a disposição para fazer 

o que por preciso para resolver. Continuando o vereador RONALDO LINHARES, 

recebeu a oportunidade, que após cumprimentos, defendeu suas indicações, 

pedindo aos vereadores apoio para a aprovação, e falou da segurança pública, 

que após alguns fatos acontecido no município e terem recebido algumas 

reclamações, como dos educadores que estiveram em dia de sessão pedindo 

providencias, com relação a poluição sonora, também menores infratores que 

conduzem motos nas ruas, disse que precisam achar um caminho, junto a polícia 

militar, para que possam amenizar a situação. Concluiu sua fala dizendo que 

precisam dar uma resposta a sociedade e agradeceu a todos. Na sequencia o 

vereador SILVANO, cumprimentou a todos, direcionou sua fala ao comandante 

Davi, dizendo que reconhece seu trabalho e os limites da polícia, para fazer seu 

trabalho, mas existe algumas situações que é preciso passar, para a polícia e 

que juntos possam resolver. Disse que estão recebendo muitas reclamações da 

população, com relação aos menores de idade condutores de veículos, e andam 

perigosamente nas ruas da cidade, empinando motos. Ressaltou que, toda vez 

que precisou da polícia, sempre foi atendido. E reconhece que a polícia encontra 

dificuldades, pois muitas vezes prendem um infrator, e no outro dia o mesmo é 

liberado e continua cometendo os mesmos delitos, mas que juntos possam 

encontrar uma melhor maneira para resolver essas questões. Em seguida o 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE 

ESTADO DO PARÁ 

CNPJ: 04.524.267/0001-39 

 
 

vereador JORGE, usou sua fala para dizer, que além das reclamações antes 

citadas, está surgindo alguns furtos na cidade, onde pessoas entram nas 

residências e levam dali, joias e objetos de valor, citando alguns nomes de 

munícipes que foram alvo desses criminosos. Falou também dos condutores de 

motos, menores de idade, que retiram o silenciador dos escapamentos das 

motos, para dar tiros e fazer barulhos, pedindo a polícia a proibição desses 

menores a conduzirem veículos. Logo a vereadora VANUSA, falou também 

sobre as reclamações, explicando que as pessoas, reclamam e querem com 

urgência uma solução. Disse aos convidados que pretende trabalhar com 

parceria e conta com o apoio da polícia para que juntos possam tomarem uma 

medida que faça que esses condutores venham ter respeito e saber o que pode 

e o que não pode fazer. Continuando o VICE-PREFEITO ANTÔNIO, 

cumprimentou a todos, falou de sua satisfação em estar mais uma vez na câmara 

municipal, parabenizou os vereadores pelas indicações em pauta, agradeceu ao 

Cabo Lopes e ao Comandante Davi, pela presença, falou da sua preocupação 

com a segurança da  população em geral direcionando sua fala ao Cabo Lopes, 

parabenizando pelo trabalho prestado na Vila Nova Canadá, fazendo um pedido 

em nome da comunidade, para que a polícia seja mais rígida,  pois estão 

ocorrendo alguns fatos na região, como arruaceiros e vandalismo, falando do 

ocorrido num final de semana, onde houve até alguns tiros na região. Outro ponto 

citado é que também nas praças pessoas estão indo para lá e amanhecendo o 

dia, e crianças estão se alcoolizando e drogando, pedindo pulso firme para a 

polícia. Continuando sua fala, justificou a ausência do Prefeito, que estava em 

outro compromisso, pediu também aos vereadores, para que unam e façam um 

ofício destinado a equatorial energia, solicitando melhoria na energia elétrica da 

região, pois a energia esta de péssima qualidade, com muitas quedas e 

interrupções de energia. Prosseguindo o presidente após concordar com o vice 

prefeito sobre as questões abordadas sobre os fatos acontecidos na região de 

Vila Nova Canadá, passou a palavra ao comandante da policia miliar senhor 

Davi, que após cumprimentar a todos, conforme assuntos abordados foi 

explicando um a um, dizendo que quando é registrado um flagrante delito, são 

tomadas as devidas providencias, conforme a lei vigente, mas quando recebem 
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alguma reclamação, eles precisam que a vitima registre uma ocorrência fazendo 

um boletim e seja testemunha. E muitas vezes as vítimas não querem fazer o 

boletim e eles não tem como atuarem nesses casos. Falou também que Tendo 

em vista que nosso município ainda não dispõe de fiscalização do Detran, cabe 

a policia civil e militar zelar, pela segurança e bem-estar da sociedade, mas 

precisam da colaboração do Executivo e Legislativo no sentido de continuar os 

apoiando à executar as ações preventivas, e no dar liberdade nas ações 

corretivas, ou seja caso seja detido um menor em ato de infração e pondo em 

risco a própria vida e dos demais, que os mesmo não intervenham fazendo o 

pedido para soltura do veículo ou do menor infrator, e dessa forma percamos a 

possiblidade de punir e dar exemplo, para que outros também venha a cometer 

manobras perigosas. Sobre poluição sonora explicou o procedimento que a 

vítima precisa fazer, e que assim como o item anterior, é preciso ser registrado 

uma denuncia, não precisamente no mesmo dia, mas até o mais rápido possível, 

para dar a polícia ferramentas necessárias para autuar o infrator. Disse que em 

muitos casos só uma advertência já resolvem o problema. Continuando a palavra 

foi cedida ao Cabo Lopes, que cumprimentou a todos, também respondeu as 

questões abordadas complementando dizendo sobre a falta de policiamento que 

dificulta a realização de um bom trabalho na segurança da sociedade, pois a 

região é bem extensa e precisam estar se deslocando de um local para outro, 

muitas vezes deixando algumas áreas descoberto, pois não conseguem estar 

em tantos lugares ao mesmo tempo.  Comentou o fato citado pelo Vice-prefeito, 

que foi ocorrido no final de semana, que esteve tomando as providencias 

necessárias, falou dos alvarás de funcionamentos dos estabelecimentos que 

estão com horários errados conforme legislação, disse que apesar das 

dificuldades enfrentadas na região, por falta de mais policiamento, falta de 

estrutura, eles estão fazendo o possível para realizar um bom trabalho para a 

comunidade. Se colocou a disposição para o que precisarem e também está 

aberto a diálogo. Concluindo a parte de grande expediente o presidente 

agradeceu aos participantes e passou a sessão, para a ORDEM DO DIA, 

repassando o PROJETO DE LEI Nº 004/PMAAN/2021, que dispõe sobre o Plano 

Plurianual do Município de Água Azul do Norte, Estado do Pará, para o 
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quadriênio 2022-2025, para a comissão de Finanças e Orçamento, para análise 

e emissão de parecer. E colocou em discussão o Parecer favorável ao Projeto 

De Lei Nº 001/CMAAN /2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

identificação dos veículos oficiais ou a serviço da Administração Pública do 

município de Água Azul do Norte/PA, e dá outras providencias, que foram 

achados conforme e aprovado por unanimidade em sua votação. Continuando 

colocou em discussão as indicações nº 113/2021 e 114/2021, passando para os 

líderes de partido, 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 15 de setembro de 2021. 

Presidente: _____________________________________________________ 

Vice-Presidente: _________________________________________________ 

Secretário: ______________________________________________________ 

 


