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Ata da 40ª (Quadragésima) 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, em 10 (dez) de dezembro de 

2021 (dois mil e vinte e um), com início às 19 (Dezenove) 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, VANUSA SOARES DOS SANTOS 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: ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DE 2022 

COMPOSTA DA SEGUINTE FORMA: CHAPA ”A”, WELLES ROSA DE JESUS- 

PRESIDENTE, DENIS PALMEIRA DA SILVA – VICE-PRESIDENTE E ADEVIR 

SUÉ DIAS SECRETÁRIO. Seguindo, o presidente passou ao PEQUENO 

EXPEDIENTE, e como não houve inscritos, passou a presente sessão ao 

GRANDE EXPEDIENTE e o primeiro a falar foi o vereador Ronaldo Linhares, 

que após cumprimentos formais, agradeceu e manifestou sua gratidão por 
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participar deste momento. Na ocasião agradeceu a presença dos ex-vereadores 

Tiãozinho, Jean, Antônio Colono e demais autoridades presentes entre elas o 

Padre Orlaneidson e o Secretário de Saúde Vanderley, Sr. João Vieira e demais 

Secretários presentes. O Vereador finalizou, agradecendo a presença de sua 

esposa e todos do Plenário e agradecendo também o Presidente Rodrigo por 

bem conduzir os trabalhos por dois anos. Em seguida falou o Vereador Colemar, 

que também cumprimentou as autoridades presentes, os ex-vereadores, 

secretários, autoridades religiosas, servidores públicos e o público em geral. Na 

ocasião cumprimentou o Prefeito e a primeira Damas Idailde, que acaba de 

chegar juntamente com Secretário de receita Anderson. Em sua fala frisou bem 

a união e o respeito existente entre os vereadores, que juntos chegaram ao um 

consenso para registrarem apenas uma chapa. Na oportunidade agradeceu ao 

Presidente Rodrigo pelo companheirismo e disse ao futuro presidente que seja 

transparente, tenha diálogo e que Deus o abençoe.  Continuando com a Sessão.   

O terceiro vereador a se pronunciar foi Adevir Sué, que cumprimentou a todos 

de um modo geral, especialmente ao Vanderley, Secretário de Saúde, que vem 

conduzindo bem a Saúde, sua esposa e público presente. O Vereador abordou 

algumas das leis das quais foi proponente que contribuíam para o exercício do 

direito democrático no âmbito da Câmara Municipal.  Continuando, pronunciou-

se o vereador Ronaldo Rocha que após cumprimentos formais, agradeceu a 

presença de todos, especialmente das autoridades presentes. Na ocasião 

manifestou seu apoio a chapa “A”, liderada pelo Cutula e desejou sucesso no 

seu mandato. A palavra foi franqueada ao vereador Silvano, que após 

cumprimentos formais, especialmente as autoridades convidadas, como prefeito, 
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padre, secretários, ex vereadores, sua esposa, entre outros. O vereador desejou 

sucesso ao Cutula, muita sabedoria, e as bênçãos de Deus e que faça um 

mandato bom, sem distinção.  A palavra foi franqueada ao Prefeito Municipal 

Isvandires, que após cumprimentar os vereadores, demais autoridades e cada 

uma das pessoas presentes, e fez seu pronunciamento direcionando palavras 

de apoio aos vereadores e dizendo que quer andar de mãos dadas com o 

legislativo para construir um futuro melhor para este município. Desejou sucesso 

a nova mesa Diretora e sabedoria para conduzir o processo legislativo com êxito 

e agradeceu a parceria do legislativo junto ao Executivo. O prefeito finalizou 

agradecendo sua esposa e seus filhos que estão presentes. Passou-se a 

presente Sessão para ORDEM DO DIA, e colocou em votação nominal, por 

ordem alfabética a votação para a eleição da MESA DIRETORA para o ano de 

2022, que foi designada como Chapa “A” – composta da seguinte forma: 

Presidente: WELLES ROSA DE JESUS, Vice-Presidente: DENIS PALMEIRA 

DA SILVA e Secretário: ADEVIR SUÉ DIAS. Na oportunidade o Presidente 

comunicou que a votação seria nominal e pediu ainda que cada vereador votasse 

em Sim ou Não, ou, caso queiram poderiam se abster de seu voto. O Presidente 

começou a votação, direcionando a palavra para o Vereador ADEVIR, com a 

seguinte pergunta: Vereador ADEVIR, o Senhor Vota SIM ou NÃO, para a chapa 

“A”?   Na sequência fez a mesma pergunta aos demais vereadores presentes e 

o vice-presidente  Ronaldo colheu o voto do presidente Rodrigo, o qual votou sim 

para chapa “A”, com exceção da vereadora Vanusa que votou não a chapa A. O 

Presidente declarou eleita a chapa “A” com dez votos favoráveis, composta por 

WELLES ROSA DE JESUS - PRESIDENTE, DENIS PALMEIRA DA SILVA – 
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VICE-PRESIDENTE E ADEVIR SUÉ DIAS SECRETÁRIO, declarando-os 

automaticamente empossados em primeiro de janeiro de 2022, conforme a Lei 

Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara.  O Presidente convocou 

os vereadores para uma sesso extraordinária no dia 20 (vinte) as dez horas para 

analisar o projeto de lei do abono dos professores. Em seguida presidente 

Rodrigo fez seus agradecimentos especiais a todos os vereadores que 

contribuíram com sua administração durante esse ano que esteve à frente 

conduzindo essa casa.  O Presidente agradeceu também a cada um dos 

funcionários que contribuíram com sua administração, assim como também sua 

esposa Andrela, seus filhos, sua família, e especialmente com carinho ao o ex 

Vice-Prefeito Netinho, que te apoiou e ajudou a chegar onde está hoje 

politicamente. Finalizando seus agradecimentos voltou-se para o Prefeito 

Vandinho, e disse que é grato pela parceria e o apoio e pela conduta do Prefeito          

passou a palavra ao Presidente eleito para as considerações finais. Desejou 

sucesso a nova mesa Diretora e pediu as bênçãos de Deus para que façam um 

bom mandato O Presidente eleito Welles Rosa de Jesus, por sua vez, 

cumprimentou a todos na forma regimental, a todos os vereadores, Prefeito, 

Secretários, Padre Orlaneidson, os ex- vereadores presentes especialmente ao 

público, que atenderam ao seu convite de estar na Sessão. Na ocasião convidou 

a todos para um churrasco logo após a Sessão. O Presidente eleito disse que 

fará tudo para trabalhar conforme os preceitos. Mais uma vez, agradeceu ainda 

aos vereadores que lhe deram o voto dede confiança para a presidência da 

Câmara neste próximo ano. Dando continuidade o Presidente pediu que a 

secretária finalizasse a ata da presente sessão e em seguida pediu a leitura 
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preliminar da ata e logo após discutiu-se e a mesma foi aprovada por 

unanimidade. E por nada mais haver a tratar, declarou encerrada a presente 

sessão, da qual foi lavrada esta ata, por mim NICELENA DE NORONHA 

RAMOS, que foi lida, discutida e aprovada, em seguida será devidamente 

publicada. Plenário Adorando Alves dos Santos, 10 de dezembro de 2021.  

Presidente: _____________________________________________________ 

Vice-Presidente: _________________________________________________ 

Secretário: ______________________________________________________ 

 


