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Boletim para a 16ª (décima sexta) Sessão Ordinária 

do 1º (Primeiro) Período Legislativo da 2ª (Segunda) 

Sessão Anual, da 8ª (oitava) Legislatura da Câmara 

Municipal de Água Azul do Norte - PA. 

Data: 25/05/2022           

Hora: 10h00m 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 

1ª) – Indicação № 038/2022, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, 
indicando ao executivo a recuperação do gramado e da iluminação do campo 
de futebol da Vila Chapéu de Palha, município de Água Azul do Norte-PA. 

2ª) –  Indicação № 039/2022, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, 
indicando ao executivo a recuperação do gramado do campo de futebol da Vila 
Jequié, município de Água Azul do Norte-PA.  

3ª) –  Indicação № 040/2022, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, 
indicando ao executivo a recuperação das vicinais: Vaíte, Mumbuca, Aricá e 
Goianos, município de Água Azul do Norte-PA. 

4ª) –  Indicação № 041/2022, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, 
indicando ao executivo a recuperação da vicinal do senhor Delsonilio, com 
recuperação da ponte sobre o rio Água Azul, localizada nas proximidades da 
propriedade do senhor Ismael, município de Água Azul do Norte-PA. 

5ª) –  Indicação № 042/2022, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, 
indicando ao executivo a recuperação, com colocação de jogos de bueiros 
onde for necessário na vicinal da Renata, iniciando-se na PA 279 seguindo até 
a Vicinal da Jequié, município de Água Azul do Norte-PA. 

6ª) –  Indicação № 043/2022, de autoria do vereador ADEVIR, indicando ao 
executivo a recuperação das vicinais que especificam do município de Água 
Azul do Norte-PA. 

7ª) –  Indicação № 044/2022, de autoria do vereador ADEVIR, indicando ao 
executivo a construção do meio fio do asfalto da Vila Paraguaçu, município de 
Água Azul do Norte-PA. 
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8ª) –  Indicação № 045/2022, de autoria do vereador ADEVIR, indicando ao 
executivo a limpeza geral das ruas da Vila Paraguaçu e a disponibilização de 
um caminhão caçamba para ficar na Vila Paraguaçu, município de Água Azul 
do Norte-PA. 

9ª) –  Indicação № 046/2022, de autoria do vereador ADEVIR, indicando ao 
executivo a conclusão da construção do PSF do PA Esperança e início dos 
atendimentos no local e também a reforma do PSF da Vila Paraguaçu, 
município de Água Azul do Norte-PA. 

10ª) –  Indicação № 047/2022, de autoria da vereadora JOSIANA, indicando 
ao executivo a pavimentação e o calçamento com bloquetes nas ruas do Setor 
Popular, bem como a iluminação deste mesmo setor, município de Água Azul 
do Norte-PA 
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