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Boletim para a 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 - Pa. 

Data: 08/09/2021           

Hora: 10h00m 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 

1ª) – 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. 

2ª) –Indicação nº107/2021, 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 

3ª) –Indicação nº108/2021, 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 Banpara, na sede deste município de Água 

Azul do Norte-PA 

4ª) –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 alojamento da frigol, entre as ruas 

Ailton Senna e Luciano Prudente, município de Água Azul do Norte-PA 

5ª) – 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, Ornandes, Wanderlei e 

Zequinha Bandeira. 
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6ª) – 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. 

7ª) – Indicação 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. 

 

 

 


