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Ata da 30ª (trigésima) 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 20 (vinte) de outubro 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, 

JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO, JOSIANA DE SOUZA FERNANDES, 

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 secretária, para fazer a leitura de um versículo 

Bíblico e logo em seguida, proceder se com a chamada dos vereadores, onde 

constatou-se a presença de todos, conforme lista de presença acima. Na 

sequência, colocou em discussão e votação a ata anterior, que foram achadas 

conforme e aprovada por unanimidade. Continuando, a secretária fez a leitura 

da matéria da pauta da ordem do dia, que foram: Indicação nº 122/2021, de 

autoria do vereador COLEMAR, indicando ao chefe do poder executivo, que 

determine ao Setor competente da administração municipal a colocação de 

bueiros e aterros nos trechos mais críticos da trans Jussara, município de Água 

Azul do Norte-PA; Indicação nº 123/2021, de autoria da vereadora JOSIANA, 

indicando ao chefe do poder executivo, a construção de uma Capela mortuária 

no cemitério Municipal.  Continuando, como não houve inscritos para o 

PEQUENO EXPEDIENTE, e nem para o GRANDE EXPEDIENTE, o presidente 

discutiu com os demais vereadores a data para realizar a próxima sessão 

ordinária que não foi possível realizar no dia 06/10/21, sendo todos de acordo a 

realiza-la no dia 21 de outubro as 10 horas, onde entrará em pauta o parecer da 

comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Veto nº 12, de 14 de outubro 

de 2021, ao Projeto de Lei nº 001/CMAAN/2021, de autoria do vereador Denis 

Palmeira da Silva. Continuando, passou se para a ORDEM DO DIA, colocando 
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em discussão as indicações nº 122/2021 e 123/2021, passando aos líderes de 

partidos, que foram todos favoráveis as indicações, e em sua votação, aprovadas 

por todos. Concluindo o presidente agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a 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 20 de outubro de 2021. 

Presidente: _____________________________________________________ 

Vice-Presidente: _________________________________________________ 

Secretário: ______________________________________________________ 

 


