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Ata da 37ª (trigésima sétima) 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 01 (primeiro) de dezembro 

de 2021 (dois mil e vinte e um), com início às 10 (Dez) horas e 15 (quinze) 

minutos, no plenário da Câmara. 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, RONALDO LINHARES DOS SANTOS, VANUSA SOARES DOS 

SANTOS e WELLES ROSA DE JESUS. Iniciando a Sessão o presidente 

convidou o vereador Adevir para compor a mesa diretora e cumprimentou a 

todos vereadores, servidores, público presente e pediu a secretária, para fazer 

a leitura de um versículo Bíblico e 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: PROJETO DE LEI Nº 

016, QUE AUTORIZA REALIZAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 

ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021; DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº. 004/2021, QUE 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 FINANÇAS E ORÇAMENTO 

FAVORÁVEL AO PROJETO DE LEI, Nº 014/GPMAAN/2021, QUE ESTIMA A 

RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE, 

ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022; MOÇÃO DE 

APLAUSO Nº 05/2021, AUTORIA DO VEREADOR PRESIDENTE RODRIGO, 

PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS PELO 1º SARGENTO DAVI, 

COMANDANTE DO 87º PD DO 17º BPM/ CPR XIII; E INDICAÇÃO Nº 132/2021, 

DE AUTORIA DO VEREADOR RONALDO LINHARES, INDICANDO 

EXECUTIVO POSSA DISPONIBILIZAR UMA CASA DE APOIO EM BELÉM-PA, 

PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL 
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DO NORTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO.  Continuando, o presidente 

passou a sessão, para o PEQUENO EXPEDIENTE, e flanqueou a palavra ao 

vereador RONALDO LINHARES, que cumprimentou a todos, defendeu sua 

indicação, explicando o motivo e necessidade de uma casa de apoio em Belém 

para os pacientes em tratamento, pedindo apoio aos vereadores e concluiu 

agradecendo a todos. Na sequência passou a palavra ao vereador Jorge, que 

após cumprimentos falou da reunião que fizeram no dia 26 de novembro, para 

analisarem o Projeto de Lei nº 014/2021 e opinaram pela aprovação do mesmo 

com alteração e também colocaram as emendas impositivas para o ano de 2022 

no projeto, em seguida solicitou a secretária que fizesse a leitura das emendas 

impositivas que colocaram. Após a leitura, o vereador Jorge, que é também 

presidente da comissão de Finanças e orçamento, a qual analisou o projeto, 

falou ao procurador da Prefeitura Dr. Rodrigo, sobre a pendencia das emendas 

impositivas da lei orçamentária do ano passado, também pediu ao secretário de 

Planejamento, senhor Diego para passar para o executivo e secretário de Saúde, 

seu pedido para fazerem um decreto para contenção da covid 19 no município. 

Concluindo agradeceu a todos. Continuando ainda no pequeno expediente o 

presidente falou que já esteve com o prefeito falando sobre o assunto citado pelo 

vereador Jorge e passou a palavra ao vereador Adevir, que cumprimentou a 

todos, falou da moção de aplauso ao sargento Davi, também falou da indicação 

do vereador Ronaldo Linhares, foi favorável a todas as matérias em pauta e 

agradeceu ao sargento Davi pelo bom trabalho no município. Continuando o 

presidente parabenizou as comissões por terem analisado o projeto de lei nº 014, 

de forma eficiente e passou a sessão, para o GRANDE EXPEDIENTE, 

flanqueando a palavra ao Senhor Vieira, que cumprimentou a todos e falou 

também da pessoa do sargento Davi e sua competência, Disse que reconhece 

as dificuldades que os vereadores enfrentam  e que as vezes deixam de lado os 

problemas familiares, para cumprirem suas obrigações como vereador e 

agradeceu a todos, deixando um feliz natal antecipado. Continuando o 

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

pedido de regime de Urgência especial com dispensa de pareceres ao Projeto 

de Lei Nº 016, que autoriza realizar a abertura de crédito adicional especial ao 
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orçamento do exercício de 2021, passando para os líderes de partido, que foram 

todos favoráveis e aprovado em sua votação. Colocou em discussão única e final 

o Projeto de Lei Nº 016, sendo ele aprovado por unanimidade. Em seguida 

passou se para a discussão final e votação final do PROJETO DE LEI Nº. 

004/2021, que após sua discussão foram todos favoráveis e aprovado por todos, 

dando continuidade discutiu o PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO FAVORÁVEL AO PROJETO DE LEI, Nº 014/GPMAAN/2021, na 

qual todos foram a favor e aprovado em sua votação. As outras matérias que 

discutiram, foram a moção de aplauso nº 004 e a indicação de nº 132/2021, onde 

foram todos a favor e aprovas por unanimidade. Concluindo o presidente avisou 

a todos as datas das próximas sessões e agradeceu a presença de todos 

declarando encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata, por mim NICELENA 

DE NORONHA RAMOS, que após lida, e discutida sendo aprovada, será 

devidamente publicada. Plenário Adorando Alves dos Santos, 01 de dezembro 

de 2021.  
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