
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE 

ESTADO DO PARÁ 

CNPJ: 04.524.267/0001-39 
 

Ata da 38ª (trigésima oitava) 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 03 (três) 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, JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO, RONALDO ROCHA 

PEREIRA, RONALDO LINHARES DOS SANTOS, SILVANO DA SILVA AGUIAR 

e WELLES ROSA DE JESUS. Iniciando a Sessão o presidente 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: DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO FINAL DO 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; 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/2021, QUE DISPÕE SOBRE A BAIXA 

PATRIMONIAL DE BENS DETERIORADOS, PERTENCENTES AO ACERVO 

PATRIMONIAL DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 025/2021, DE AUTORIA DO 

VEREADOR RONALDO LINHARES, QUE CONCEDE TÍTULO HONORÍFICO 

DE CIDADÃO AGUAZULENSE, AO CIDADÃO GLADISTON VIEIRA DOS 

SANTOS.  Continuando, como não houve inscritos para o PEQUENO 

EXPEDIENTE, e nem para o GRANDE EXPEDIENTE, passou a sessão direto 

para a ORDEM DO DIA, colocando em discussão final o 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, 

passando para os líderes de partido, que foram todos favoráveis e aprovado em 
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sua votação. Continuando o presidente explicou o motivo do projeto de 

Resolução 004/2021, deixando claro para todos a sua necessidade e em seguida 

colocou em discussão o pedido de regime de urgência com dispensa de 

pareceres ao Projeto de Resolução nº 004/2021, Que Dispõe sobre a baixa 

Patrimonial de bens deteriorados, pertencentes ao acervo patrimonial da 

Câmara Municipal e dá outras providências, sendo ele aprovado por 

unanimidade. Na sequência colocou em discussão o Projeto de Resolução nº 

004/2021, Que Dispõe sobre a baixa Patrimonial de bens deteriorados, 

pertencentes ao acervo patrimonial da Câmara Municipal e dá outras 

providências, sendo aprovado por todos em sua votação.  Ainda na ordem do 

dia o presidente flanqueou a palavra ao vereador Ronaldo Linhares para 

defender seu projeto de decreto, que em sua fala pediu apoio aos vereadores 

para a aprovação do mesmo, falando da pessoa do senhor Vieira, o tanto que já 

contribuiu para o município. Em seguida o presidente colocou em discussão o 

pedido de regime de urgência com dispensa de pareceres ao Projeto de 

Decreto legislativo nº 025/2021, de autoria do vereador RONALDO 

LINHARES, que concede título honorífico de cidadão Aguazulense, ao cidadão 

GLADISTON VIEIRA DOS SANTOS, que foram todos favorável e aprovado por 

unanimidade. Concluindo o presidente agradeceu a presença de todos 

vereadores e servidores e também sargento Davi que estava presente e declarou 

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, 03 de dezembro 

de 2021.  
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